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1. Inledning 

 

”Avtalslagen är en ruin.”1 

Att avtalslagen är en ruin kan tyckas som ett något drastiskt uttalande men Kurt 

Grönfors hade ändå en poäng. Avtalslagen bygger på en värld som inte lägre finns, om 

den någonsin gjort det. De forntida handelsplatserna där bönder köpte och sålde med 

varandra och talade med varandra på bönder vis är ett minne blott. Dagens 

digitaliserade och globaliserade samhälle kräver ofta så mycket mer än ett enkelt 

handslag och ett på knarrigt dalmål ”avtalat” för att sluta avtal. Att förhandla och skriva 

avtal kan vara mycket svårt. Så pass svårt att avtalsparterna inte själva vare sig kan, eller 

vill, göra detta utan lämnar detta arbete åt någon bättre lämpad. Dessa personer bör 

vara väl insatta i juridikens regler och metoder. Att genomföra ett företagsförvärv eller 

upphandling av en entreprenad är ofta mer krävande än ett köp av en gris. De personer 

som anlitas att genomföra detta kan därför förmodas vara kapabla att sköta detta arbete 

bättre än deras uppdragsgivare. Om någon utomstående riskerar att få betydande 

inflytande över avtalet blir det dock måhända något märkligt. För de som är bevandrade 

i svensk avtalsrätt ter det sig naturligt att utgångspunkten för om ett avtal föreligger och 

kanske framför allt, vad det innehåller, är parternas vilja. Man kan därför fråga sig vems 

vilja det är som kommer till uttryck i ett avtal, eller i vart fall rörande de klausuler som 

stått under sådant utomstående inflytande. Även om en viljeyttring i och för sig är 

korrekt kan man fundera över vems vilja det som yttras. Är det huvudmannens eller är 

det i själva verket ombudets vilja som manifesteras genom huvudmannen. Alla ombud 

har kanske inte en egen agenda och söker inte ständigt få sina klienter att uttrycka sin 

vilja men även om så är fallet riskerar de att inverka betydande på hur deras klient tänker 

och uttrycker sig. Om en läkare berättar att man lider av en viss åkomma och bör 

behandla den på visst sätt, burkar man oftast lyssna på och följa dessa råd. Läkaren är 

trots allt specialist på sitt yrke. Borde då inte situationen vara densamma med rådgivare 

                                                           
1 Uttalat av Kurt Grönfors på dennes dödsbädd, SvJT 2005, s 1122. 



5 
 

och företrädare i andra frågor, exempelvis juridiska. Går det alls att säga att 

huvudmannen har en egen vilja eller är alla lekmän i själva verket dockor i händerna på 

sina mästare och dansar endast efter deras pipa. 

 

 

1.1. Syfte 

 

Huvudsyftet med denna uppsats är att studera vad effekterna blir av att anlita ett ombud 

vid ingående av avtal. Utgångspunkten blir frågan om vems vilja det är som kommer till 

uttryck i avtalet och vilken betydelse detta har för tolkningen av detsamma. En 

viljeyttring är en kombination av det psykologiska tillstånd som utgör viljan och den 

förklaring man ger för att uttrycka denna vilja. Problem uppkommer när dessa två inte 

stämmer överens, alltså när den viljeförklaring som ges inte speglar den faktiska viljan.2 

Jag kommer därför att analysera om denna diskrepans mellan uttryckt vilja och faktiskt 

vilja beror på anlitandet av ombud och vilken effekten av detta blir. Jag kommer därför 

att studera olika sorters ombud, vad deras funktioner är och deras eventuella inverkan 

på huvudmannens agerande. Frågan handlar om hur viljan eventuellt påverkas av ett 

ombud och vems vilja det är som framkommer i avtalet. För att uppnå detta kommer 

jag först att ge en kortare beskrivning av gällande rätt avseende ingående av avtal, 

huvudfaktorer som härvidlag är av betydelse samt grundläggande metod för 

avtalstolkning. Detta ter sig naturligt för att ge läsaren så goda förutsättningar som 

möjligt att ta till sig resonemangen kring ombudens betydelse. Fokus kommer att ligga 

på allmänna metoder för fastställande av avtalets innehåll samt betydelsen av 

ställföreträdande mellanmän och tillräknande av dessas kunskap och insikt. Detta 

                                                           
2 Dotevall, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s 64, jfr Zitelmanns dualistiska 
definition, Svensson, Viljeförklaringen och dess innehåll, s 17. Definitionerna motsvarar i stor del 
varandra.  
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kommer sedan att ligga till grund för den avslutande analysen och hjälpa mig att söka 

fastslå vilken effekt ombud har vid tolkning av ett avtals betydelse.  

 

 

1.2. Metod 

 

Frågan som den här uppsatsen är tänkt att söka besvara är inte omskriven direkt i 

litteraturen och praxis på området är knapphändig. Metoden för att hitta lämpliga källor 

blir därför inte helt enkel. För att besvara uppsatsens syfte har jag studerat olika 

aspekter av avtalsrätten som ligger nära den fråga jag vill besvara. Såväl grundlitteratur 

på avtalsrättens område samt praxis har används. Utifrån dessa har jag studerat 

resonemangen och de grundtankar som framkommer där för att avgöra om det är 

möjligt att applicera dessa även på den fråga som är föremål för uppsatsen eller i vart 

fall vilken ledning man kan få därav. För att hitta relevanta källor har jag först studerat 

standardlitteratur inom de områden jag behandlar och i dessa hittat ytterligare 

referenser. På så sätt har jag försökt få en bred överblick och en god grund för min 

analys. Förutom litteratur och praxis har förarbetena till framför allt lag(1915:218) om 

avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område(AvtL) varit viktiga 

därför att där uttrycks många av de grundprinciper som ligger till grund för analysen i 

kapitel 5. Gällande uppsatsens utseende har jag, utöver givna formkrav, följt 

rekommendationerna som anges i Att skriva juridik.3 

 

 

 

 

                                                           
3 Jensen Rylander Lindblom, Att skriva juridik. 
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1.3. Avgränsningar 

 

Att söka beskriva hur ombud påverkar huvudmannen eller uppdragsgivaren riskerar att 

bli ett mycket stort, nästan oöverskådligt fält. Detta beror kanske främst på den stora 

mängd roller ett ombud kan ha. Av den anledningen kommer jag att bygga den här 

analysen utifrån två huvudgrupper. Dessa huvudgrupper är rådgivande samt 

företrädande ombud. Med detta menas ombudens relation till tredje man där 

rådgivande är de som inte utgör en mellanliggande länk i kedjan mellan avtalsparterna. 

Huvudskälet till detta fokus är att jag anser att dessa två typer av ombud bäst visar på 

de effekter ett ombud kan ha samt att jag vill hålla mig till juridiska ombud. Frågorna i 

den här uppsatsen är teoretiska och jag bortser avsiktligt för att berör bevisfrågorna. För 

att sätta frågeställningen i ett relevant sammanhang kommer jag att utgå från att 

förutsättningarna för att diskutera dessa frågor får anses bevisade. 

Avsnittet om gällande avtalsrätt kommer av relevansskäl att hållas tämligen kort. Detta 

är inte en lärobok i avtalsrätt och därför kommer allmänna regler om ingående av avtal 

m.m. endast belysas översiktligt. Därför kommer de avsnitt av avtalsrätten som först och 

främst handlar om tolkning av avtal kommer i större utsträckning gås igenom. 
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2. Avtal och avtalsrätt 

 

Avtal, hur de ingås, vad dess rättsverkningar är och hur de avslutas regleras i AvtL. I 

kommande kapitel ska huvuddragen i den svenska avtalsrätten belysas översiktligt. 

Kapitlet kommer att beröra frågor om vilka avtalets parter är, hur ett avtal uppkommer 

och vad som utgör dess innehåll. Detta kommer alltså endast belysas översiktligt då 

huvudfokus för uppsatsen ligger på ombudens roll och betydelse för tolkning utav 

avtalet.  

 

 

2.1. Kort introduktion till avtalsrätten 

 

I Sverige regleras avtalsrätten av en mängd principer som ytterst kommer till uttryck i 

AvtL. Två av de viktigaste skulle kunna sägas vara principen att avtal skall hållas samt 

principen om avtalsfrihet. Dessa kommer emellertid inte att belysas vidare i den här 

uppsatsen. Trots dessa principer och deras konkretisering i AvtL så är detta långt ifrån 

ett område utan bekymmer. I litteraturen anses ofta tre grundproblem föreligga inom 

avtalsrätten, dessa är:4 

 Hur blir en part bunden vid avtalet? 

 Vad får avtalet för rättsverkningar? 

 Vad händer vid avtalsbrott? 

Den här uppsatsen kommer främst uppehålla sig kring problem nummer två. För att 

kunna avgöra ett avtals rättsverkningar måste betydelsen av avtalet vara helt klar. Detta 

                                                           
4 Ramberg, Civilrätt, sid 84. 
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är huvudtemat för denna text och fokus kommer därför ligga på hur avtalets 

bestämmelser ska tolkas och hur deras uppkomster påverkar den tolkningen.  

 

 

2.1.1. Avtalets uppkomst 

 

I Sverige råder principen om avtalsfrihet vilket, förenklat, innebär att vem som helst får 

ingå avtal om vad som helst samt att ingen är tvungen att ingå avtal, s.k. negativ 

avtalsfrihet.5 I AvtL anges detta i 1 kapitlet 1 paragrafen. Dock är detta en princip med 

en mängd undantag. Vissa grupper anses exempelvis särskilt skyddsvärda och är därför 

skydde från vissa former av ingångna avtal, i andra fall är det avtalsinnehållet av sådant 

slag att det inte anses möjligt att avtala om detta(s.k. pactum turpe).6 

Att ingå ett avtal kan ske på en mängd olika sätt. Huvudregeln i AvtL bygger den s.k. 

anbud/accept-principen vilken kort innebär att en part avger ett anbud som en motpart 

accepterar vilket leder till ett ingånget och bindande avtal.7 Emellertid lämnar AvtL 1 

kap. 1§ 2 st. det öppet för avtalsparterna att frångå denna huvudregel och själva 

formulera hur och när bundenhet uppkommer. Här anges alltså att lagen i stora delar är 

dispositiv. Detta har lett till att avtal idag som sagt uppkommer på en mängd olika sätt 

av vilka den här uppsatsen studerar kommersiella, och i huvudsak förhandlade, avtal. 

Detta verkar vid ett första ögonkast vara en tämligen enkel och rättfram huvudregel. 

Emellertid är den så pass enkel att sprickor i fasaden snart syns eller som Grönfors 

kommenterar huvudprincipen, ”Denna må tyckas enkel och lättfattlig, betraktad på 

respektavstånd. Men en mera närgången analys av detaljerna i bilden skall snabbt 

avslöja åtskilliga komplikationer och därmed retuschera bilden.”8 Anbud och accept är 

                                                           
5 Ramberg, Allmän avtalsrätt, sid 27. 
6 Ramberg, Civilrätt, sid 104. 
7 Grönfors Dotevall, Avtalslagen – en kommentar, sid 42. 
8 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, sid 25. 
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alltså den första byggstenen gällande slutande av avtal men som synes ges det redan i 

AvtL 1§ en möjlighet att sluta avtal på en mängd andra sätt.  

En fråga av intresse är vilka som kan sluta avtal. AvtL 1§ stadgar endast att avtal uppstår 

om ett anbud accepteras. Faktum är att AvtL inte säger något alls om vem som har 

möjlighet att ingå avtal. Att vem som helst, t.ex. ett barn, skulle ha möjlighet att ingå 

avtal om vad som helst skulle kunna leda till en rad besvärliga situationer. Så är det 

naturligtvis inte heller.9 Denna fråga regleras emellertid inte i AvtL utan i ett antal andra 

lagar. Just frågan om barn regleras i föräldrabalk(1949:381)(FB). I FB 9 kap. 1§ stadgas 

att personer under 18 år är omyndiga och saknar s.k. rättshandlingsförmåga (vilket 

måste skiljas från rättskapacitet) och inte heller kan ingå förbindelser ex. sluta avtal. 

Detta är dock, precis som AvtL 1§ en regel med undantag. Även vissa andra personer 

kan sakna sådan rättshandlingsförmåga men reglerna kring vilka som har 

rättshandlingsförmåga och när det har detta kommer inte vidare studeras här.  

Ett avtal uppkommer alltså då ett antal parter genom sina respektive viljeförklaringar 

ömsesidigt kommer överens om att så är fallet exempelvis genom att ett anbud 

accepteras. Enligt huvudregeln sker detta genom anbud-acceptmodellen även om det 

idag kan ske på en mängd olika sätt rent praktiskt. Därefter kommer frågan om vad 

avtalet innehåller, alltså vad den praktiska konsekvensen av avtalet är. Detta kommer 

närmare att studeras i kommande kapitel.  

 

 

  

                                                           
9 Adlercreutz Gorton, Avtalsrätt I, sid 120. 
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3. Avtalets innehåll 

 

Huvudregeln i AvtL är att avtal kan vara både muntliga och skriftliga. Det finns alltså inte 

något formkrav på hur ett avtal skall utformas. Vissa typer av avtal kräver en viss form 

men detta måste särskilt föreskrivas för att vara ett krav.10 Avtalets innehåll bestäms 

således av vad som anges i anbudet om huvudregeln används rakt av. Vid andra former 

utav avtalsslutande bestäms innehållet av den slutgiltiga överenskommelsen. Emellertid 

är det långt ifrån alltid självklart vad denna överenskommelse egentligen avser.11 Om så 

vore fallet skulle tvister rörande ett avtal vara betydligt mer ovanliga och endast röra 

sådant som krav på återgång av avtal, oskäliga villkor m.m. Det går att anta att tvister 

kring betydelsen av en klausul skulle lysa med sin frånvaro.  Att sådana tvister ändå 

uppkommer visar på besvärligheten att med säkerhet avgöra vad ett avtal egentligen 

avser och att samtliga parter är av samma åsikt i frågan.  

När man idag har att tolka ett avtal och avgöra dess egentliga betydelse använder man 

sig av ett antal tolkningsteorier för att nå ett tillfredställande resultat12 Historiskt har 

dessa teorier används men idag verkar man vara ber benägen att bortse från dessa och 

istället göra en samlad bedömning som tar hänsyn till samtliga faktorer såsom 

avtalstexten, faktorer kring avtalets tillkomst samt vad parterna anser sig ha menat att 

klausulen skulle betyda.13  

 

 

 

 

                                                           
10 Adlercreutz Gorton, Avtalsrätt I, sid 56. 
11 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, sid 231. 
12 A.a., sid 236. 
13 Ramberg, Allmän avtalsrätt, sid 143. 
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3.1. Avtalstexten 

 

Att tolka ett avtal tar i många fall sin början i avtalstexten när ett skriftligt sådant 

existerar. Det är denna skrift som innehåller det parterna har kommit överens om eller 

i vart fall vad de tror att de har kommit överens om. Någonstans i detta avtal råder dock 

delade meningar om vad texten betyder. Hade så inte varit fallet hade det heller inte 

funnits något problem. Frågan blir då hur stort värde man bör tillmäta ordalydelsen av 

avtalet och ställa denna i jämförelse med den betydelse av avtalet som åberopas av 

parterna. I vissa fall kan frågan röra en klausul som endast sett till ordalydelsen inte ger 

något entydigt svar på vad denna innebär medan det i vissa fall rör sig om en tvist där 

den skrivna betydelsen åberopas av den ena parten och motsägs av den andra. Ett 

exempel på denna första typ av tvist kan ses i NJA 2012 sid 314 där tvist hade uppstådd 

rörande tolkningen av en friskrivningsklausul i ett försäkringsavtal. Den skrivna texten 

gav, sett endast till ordalydelsen, utrymme för en situation som skulle kunna medföra 

att avtalet blev näst intill utan verkan för försäkringstagaren. Underinstanserna som 

dömde till försäkringsbolagets fördel lade stor vikt vid klausulens strikta ordalydelse och 

försäkringsbolaget tolkning av den och såg ingen anledning att frångå denna trots de 

konsekvenser detta fick för försäkringstagaren. Det ska dock noteras att 

försäkringstagaren i detta fall var en näringsidkare vilket kan ha bidragit till 

underinstansernas hårda attityd.  

 

Det förtjänar att påpekas att avtalstexten i sig kan med visst fog sägas sakna betydelse. 

Vid en tvist är det inte själva skriften och vad den säger som är målet som skall nås. 

Avtalet i sig finns egentligen bara i parternas huvuden. Avtalstexten är endast ett 

rättsfakta som tjänar till att förmedla parternas tankar till varandra för att omöjliggöra 

missförstånd och att säkerställa att parternas förståelse av avtalet är likställda. Därjämte 

finns det andra former av rättsfakta som kan övertrumfa den skriftliga texten, 

                                                           
14 För en ytterligare analys av detta rättsfall se Ingvarssons kommentar. 
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exempelvis en bevisad gemensam partsvilja som avviker från denna. Partsviljan eller 

partsavsikten kommer att behandlas utförligare i avsnitt 3.2. Även om det skriftliga 

avtalet inte har högst värde som rättsfakta gällande betydelsen av avtalet har den 

emellertid ett mycket högt bevisvärde.15 Det ska till mycket kraftig bevisning för att 

motbevisa det skrivna avtalet. Detta är också rätt och riktigt. En av poängerna med ett 

skriftligt avtal är att det ska kunna vara förutsebart för alla inblandade parter.  

 

 

3.2. Partsavsikt 

 

När ett antal parter kommer överens om att åta sig vissa förpliktelser och därigenom 

ingå ett avtal föreligger någon form av vilja eller avsikt bakom detta. Denna partsvilja 

eller partsavsikt om man så vill är en av de tre grundpelare som ligger till grund för 

slutandet av avtal enligt AvtL.16 Viljan är emellertid inte enbart av betydelse för om ett 

avtal sluts utan även för vad avtalet ska anses säga om detta i vissa delar är oklart. 

Tidigare i svensk rättshistoria använde man den s.k. viljeteorin som utgick från vad 

anbudsgivaren ville. Denna vilja satte ramarna för avtalet och acceptgivarens vilja ansågs 

ligga i linje med denna.17 Viljeteorin följdes av tillitsteorin som kastade över perspektivet 

till mottagarens uppfattning om avtalets innebörd. 

Idag utgår man från ett mer neutralt perspektiv eller i vart fall är inte den ena eller andra 

partens egen övertygelse, anbudsgivarens viljeförklaring eller tilliten hos acceptgivaren, 

allena rådande.18 Detta innebär emellertid inte att partsviljan eller avsikten är helt utan 

betydelse. Tvärtom är detta, enligt exempelvis Lehrberg ett av de rättsfakta som innehar 

störst dignitet och som redan nämnts ovan övertrumfar t.ex. det skrivna avtalet.19 Vid 

                                                           
15 Lehrberg, Avtalstolkning, sid 45. 
16 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, sid 27. 
17 A.a., sid 44. 
18 A.a., sid 44. 
19 Lehrberg, Avtalstolkning, sid 45. 
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en tvist är det ju dock ofta så att diskrepans föreligger om vilken betydelse en given 

klausul ska ha eller vad som ska gälla då bestämmelser om en viss situation saknas i 

avtalet.  

 

 

3.3. Omständigheter vid avtalets tillkomst 

 

Avtalets innehåll kan, i den mån detta är tvistigt, eventuellt komma att påverkas av vad 

som har förekommit mellan parterna innan avtalet slöts. Detta kallas 

avtalspreliminärer.20 Termen omständigheter vid avtalets tidpunkt innefattar inte bara 

situationen vid avtalsslutet utan även tiden fram till att detta sker. Detta innebär att inte 

endast avtalets ordalydelse utan även faktorer som ex. muntliga utfästelser kan inverka 

på hur en viss klausul ska tolkas. Muntliga utfästelser, föravtal m.m. är något som 

vanligen avtalas bort genom s.k. integrations-klausuler.21 Vid vissa typer av avtal är detta 

inte möjligt, ex. i B2C-avtal22 gäller konsumentköplag(1990:932)(KKöpL) 19§ som 

belägger vara med fel om den avviker från vad som utfästs av säljaren innan avtalet slöts. 

Även köplag(1990:931)(KöpL) innehåller en liknande bestämmelse i 18§. Denna paragraf 

gör giltighetsomfånget av integrationsklausulerna diskutabelt. Även andra 

omständigheter kan ha betydelse så som hur parterna tidigare har betett sig i likartads 

situationer s.k. partsbruk.  Efter partsbruk efter ingånget avtal kan användas som 

tolkningsdata.23 

 

 

                                                           
20 Ramberg Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 178. 
21 Se vidare nedan avsnitt 3.4.2. 
22 Engelska för avtal mellan en näringsidkare och konsument. Business to consumer. 
23 Ramberg Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 181. 



15 
 

3.4. Standardavtal i allmänhet 

 

Även om standardmetoden för upprättande av ett avtal enligt AvtL fortfarande bygger 

på anbud-accept – modellen har mycket hänt sedan lagens tillkomst 1915. 

Kommunikationsmetoder som då var okända är idag standardförfarande, 

företagsorganisationerna är förändrade och så även partshandlandet. Marknaden har 

ökat i omfattning, inte minst i och med den allt mer ökande globaliseringen. Företag som 

tidigare hade möjlighet att individuellt förhandla sina kontrakt med varje motpart har 

idag en så pass omfångsrikt kundkrets att detta inte längre är möjligt. Den här 

utvecklingen har bland annat resulterat i ett allt större användande av standardiserade 

avtal det vill säga sådana avtal som redan på förhand har fastslagna klausuler och där 

endast ett fåtal saker så som namn och plats kan förhandlas mellan parterna.24 Vissa 

branscher har tagit användandet av sådana standardavtal som praxis exempelvis 

byggbranschen med exempelvis AB04-avtalet.  

AvtL är ju som bekant till stora delar dispositiv. Detta ger till följd att avtalsparterna 

antingen måste precisera sina avtal genom ett klassiskt anbud/accept, genom 

förhandling25 eller förlita sig på att andra rättsregler avgör vad som ska gälla i vissa 

frågor. Vid sådana tillfällen där inget av detta är för handen fyller standardavtalen en 

viktig funktion. Frågan blir då om det faktum att det rör sig om ett på förhand upprättat 

avtal där inga klausuler har förhandlats för sig påverkar tolkningen av detta avtal om 

tvist uppstår. Som bekant är huvudregeln, eller primärmålet, att utröna vad parterna 

ville uppnå med avtalet, partsviljan. Om den kan säkerställas saknas anledning att 

fundera på om det rör sig om ett standardiserat avtal eller inte. Om tvist emellertid råder 

mellan parterna kan detta ha i vart fall viss betydelse.  

 

                                                           
24 Ramberg, Allmän avtalsrätt, sid 133. 
25 Förhandling skulle ju kunna sägas vara en användning av anbud/oren accept tills parterna når 
koncensus, en användning av anbud/accept i flera steg. – Se Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, sid 
107, samt nedan avs. 3.5. 
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3.4.1. NJA 2012 s.3 

 

Här ska NJA 2012 s.3 få tjäna som exempel för synen på partsviljan och dess relation till 

standardiserade avtal. Fallet rörde ett försäkringsavtal ingånget mellan å ena sidan 

försäkringsbolaget och å andra sidan ett företag i flamskyddsbranschen. Tvist uppstod 

gällande betydelsen av begreppet arbetsskada som var essentiellt för huruvida 

försäkringen gällde i ett specifikt fall eller ej, vilket i förlängningen i princip avgjorde 

försäkringens täckning som helhet. Standardavtal är vanligt förekommande i 

försäkringsbranschen men det händer inte alltför sällan att vissa klausuler förhandlas 

eller i vart fall omformuleras för att tydligare visa vad som faktiskt åsyftas. I det här fallet 

konstaterar HD att klausulen är vanligt förekommande i standardavtal gällande 

försäkringar. Dock sägs vidare att klausulen, då den kan vara oklar, i många andra fall 

har preciseras för att tvist inte ska behöva uppstå. Detta hade inte gjort i förevarande 

fall. HD anför att då försäkringsbolaget känt till vilken verksamhet försäkringstagaren 

bedrev samt att andra försäkringsbolag omformulerat sina klausuler i samma 

standardavtal, något de själva inte gjort, så tyder detta på att klausulen skulle tolkas på 

det vis försäkringstagaren gjorde gällande. I ett normalfall ligger större ansvar på en 

näringsidkare än en konsument att sätta sig in i de avtal man ingår, vad betyder och vilka 

konsekvenser de får. Man är alltså ber benägen att bevismässigt lägga större tyngd vid 

avtalstexten i B2B-fall än i B2C.26 Dock tolkar jag HDs anförande som att den här 

skillnaden i bevisvärdering minskas något när det rör sig om standardavtal. Detta är 

intressant då denna skillnad exempelvis påvisas vid en jämförelse av lag (1994:1512) om 

avtalsvillkor i konsumentförhållanden och lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan 

näringsidkare. I konsumentfallet finns i 11§ en reglering rörande avtalsvillkor som inte 

har blivit individuellt förhandlade d.v.s. standardvillkor som hänvisar bedömningen av 

dessa till oskälighetsbestämmelserna i 36§ AvtL. Motsvarande hänvisning saknas i 

avtalsvillkorslagen mellan näringsidkare vilket tyder på en något strängare syn i ett B2B-

fall. Det ska noteras att ingen av parterna i NJA 2012 sid 3 yrkade oskälighet enligt lag 

                                                           
26 B2B innebär avtal mellan näringsidkare. Business to business. 
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(1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare27 varför exemplet inte är direkt 

tillämpbart. Dock anser jag att man kan, utifrån HDs resonemang skymta en antydan till 

en mjukare attityd gällande tolkningen av standardavtal, även mellan näringsidkare.  

 

 

3.4.2. Boilerplateklausuler 

 

En speciell typ av klausuler som mer och mer har kommit att bli standard i svenska avtal, 

speciellt i B2B-fall, är så kallade boilerplates28. Dessa kommer från början från länder där 

anglo-amerikansk rätt råder men har succesivt smugit sig in även i avtal skrivna mellan 

två svenska parter. Det finns flera typer av boilerplateklasuler såsom non oral 

amendment m.fl. En klassisk typ av boilerplate-klausul är integrationsklausulen(på 

engelska merger clause).29 Den får därför tjäna som huvudsakligt exempel i detta avsnitt. 

Integrationsklausuler har till syfte att avgränsa avtalet till den slutgiltiga versionen. 

Syftet är alltså att det slutgiltigt skrivna avtalet och endast detta ska anses utgöra det 

avtal parterna ingått. Vad som sagts vid tidigare förhandlingar, tidigare handels- eller 

partsbruk ska inte kunna anses utgöra någon del av avtalet.30 Detta tjänar till att skapa 

en bättre översikt över exakt vad som avtalats och konsekvenserna därav alltså 

förutsebarheten. Integrationsklausuler kan också syfta till att även utestänga 

omständigheter som ligger utanför det slutgiltiga avtalet från att utgöra tolkingsdata 

eller utfyllnadsmaterial vid oklara avtal men en sådan position har svenska domstolar 

                                                           
27 Vilket inte är så märkligt då det endast är Marknadsdomstolen som kan besluta enligt denna lag. Det 
jag vill visa på är dock de generella tankegångarna och lagstiftaren respektive domstolen. 
28 Gorton, Ny Juridik 4:09, sid 10. 
29Gorton, Integrationsklausuler – funktion och verkan.  
https://pro-karnovgroup-se.ezproxy.its.uu.se/document/881321/1 
30 Bernitz, Standardavtal, sid 76. 
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dock inte velat ta.313233 En intressant konflikt kan uppstå vid användningen av 

integrationsklausuler mellan å ena sidan syftet med klausulen och å andra sidan 

principen om domstolarnas fria bevisprövning. Därtill kommer det faktum att denna 

princip går att kringgå genom att låta tvister lösas genom ett skiljeförfarande. Principen 

om fri bevisprövning sträcker sig inte till skiljeförfaranden.34 Betydelsen av denna 

möjlighet faller inte inom ramen för denna uppsats och kommer därför inte att 

behandlas vidare. 

Till skillnad från enhetliga standardavtal är boilerplates enskilda klausuler. Ofta återfinns 

dessa i en lista i slutet av avtalet, en ”för övrigt-lista”. Detta kommer att få viss betydelse 

senare då det kommer undersökas huruvida detta medför en mindre benägenhet för 

den part som inte har fört in dem att granska dessa klausuler och analysera deras 

betydelse samt även den effekt själva benämningen standardklausuler har i förhållandet 

mellan klient och ombud och den benägenheten att lita på sitt ombud en klient har. 

 

 

3.5. Förhandling 

 

Förhandlingsavtal är den raka motsatsen till standardavtal. Ett förhandlingsavtal 

kännetecknas av att de bestämmelser avtalet inkluderar alla har blivit individuellt 

förhandlade.35 En förhandling är av naturen inte ensidig det vill säga den innefattar inte 

endast en viljeförklaring som genast antas av motparten. Den faller alltså inte in under 

den klassiska metoden med anbud-accept enligt AvtL. Som nämnts tidigare(i fotnot 19) 

                                                           
31 A.a., sid 77.  
32 Jfr. med regeln om parol-evidence som syftar till samma sak. Denna regel, också den hemmahörande in 
common-law innebär att en part inte får använda omständigheter, ex. tidigare överenskommelser eller 
dispositiva lagregler, som underlag för att annat än det skriftliga avtalet ska gälla enligt ordalydelsen. Det 
ska dock sägas att denna princip har flera undantag men jämfört med svenska domstolar har det skrivna 
avtalet större betydelse i anglo-amerikanska rättsordningar än i svenska. Se Bernitz, Standardavtal, sid 
84f. 
33 Jfr NJA 1964 s 454 där tidigare förhandlingar användes för att tyda innebörden av en oprecis klausul. 
34 Lehrberg, Avtalstolkning, sid 96. 
35 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, sid 103. 
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anges det i AvtL 6§ att en accept, men som dock är något förändrad(ett motförslag), är 

att ses som en så kallad oren accept vilket ger ett avslag på anbudet i förening med ett 

nytt anbud. Detta kan pågå fram och tillbaka i något som Grönfors benämner som 

”perpetuum mobile-effekten”.36 Enligt huvudregeln gällande anbud i AvtL 1§ är den 

givande parten bunden av detta anbud fram till mottagaren avger svar. Man kan då fråga 

sig om perpetuum mobile-effekten d.v.s. orena accepter, avslag följda av nya anbud, 

innebär att parterna konstant blir bundna av de förhandlingsförslag, alltså de orena 

accepter, de avger. Svaret är förmodligen nej. Förhandlingar är en idag en mycket viktig 

del av affärslivet och näringsidkare(framförallt) förhandlar ofta om olika saker i allt från 

entreprenadavtal till förvärv av andra rörelser.37 Skulle bundenhet uppstå redan vid 

förhandlingsstadiet och innan alla delar helt är på plats finns risken att många skulle vara 

mindre villiga att påbörja förhandlingar och ev. mer förlita sig på färdigskrivna slutgiltiga 

förslag i bästa take it or leave it – anda. Detta är också ett problem som uppmärksammas 

och neutraliseras i exempelvis UNIDROIT38 Principles artikel 2.1.15 där det stadgas att 

varje part är ”free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement.”39 En 

part ska alltså inte behöva tveka inför en eventuell affär eller motsvarande endast på 

grund av rädsla för att bli bunden i förtid och sakna möjlighet att dra sig ur affären. Det 

nyss sagda kan medföra en viss avgränsningsproblematik när man ska skilja mellan reella 

viljeförklaringar så som åsyftas i AvtL och förhandlingsyttringar som inte avser att binda 

parterna.40 AvtL lämnar som visat ingen egentlig öppning för förhandling och till viss del 

med rätta. Om parterna inte kan räkna med att de anbud eller erbjudande motparten 

ger är något denne tänker stå för är det inte omöjligt att tänka sig att man visar en viss 

skepsis mot att starta förhandlingar då dessa inte bara kan vara tidskrävande utan även 

                                                           
36 A.a., sid 107. 
37 Grönfors Dotevall, Avtalslagen, sid 63. 
38 Förkortning för; Institut international pour l’unification du droit privé. 
39 UNIDROIT Principles inte är en integrerad del av svensk rätt och saknar därför viss rättslig legitimitet. 
Se Dotevall, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet s 287. 
Emellertid finns motsvarande bestämmelse att finna i CISG(United Nations Convention on Contracts for 
the International Sales of Goods) som har starkare legitimitet då det är en av Sverige undertecknad 
konvention. 
40 Adlercreutz/Gorton, Avtalsrätt I, sid 68f. 
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kostsamma.4142 Dessutom kan man fråga sig om detta är förenligt med 

tillitsprincipen/lojalitetsprincipen, eller vad som kan motsvara den i en för-kontraktuell 

situation. Här blir det fråga om en problematik när detta står mot oviljan att ingå i 

förhandlingar om man inte vet om man kan dra sig ur förhandlingarna utan kostsamma 

konsekvenser. I realiteten följer många affärsuppgörelser inte det gängse sättet i AvtL 

och många föregås av långa och komplicerade förhandlingar. Lojalitetsprincipen 

kommer inte till uttryck i lagtext men är ändå en erkänd princip och definieras genom 

att man har en ”plikt att iaktta motpartens intressen.”43 Detta i och för sig inte direkt att 

alltid göra vad som är bäst för sin motpart, självklart måste man få göra bra affärer. 

Generellt används principen för att sätta en standard för hur part ska bete sig efter ett 

avtal uppstått. Det är mer tveksamt om principen kan anses gälla innan ett slutgiltigt 

avtal kommit till stånd. I en avtalssituation som föregås av förhandlingar om dessa inte 

anses utgöra bindande anbud med hänvisning till reglerna om orena accepter skulle ett 

sådan medgivande ändå fylla en viss funktion genom att stärka incitamentet att ingå 

förhandlingar för den defensiva parten d.v.s. den som är förste anbudstagare som då 

kan lita på att det anbud motparten ger är seriöst menat. Skulle förhandlingsförslag 

anses ha en större bindande verkan saknas emellertid samma nödvändighet då det 

anbud som lämnas ju är något avgivaren måste kunna stå för.  

På ett praktiskt plan anses inte förhandlingen endast utgöra en del utav 

kontraktsskrivningen utan som en helhet av hela avtalsprocessen, från inledande 

kontakter till det färdiga avtalet. Redan de första kontakterna mellan köparen och 

målföretaget, säljaren och köpare osv. kan anses utgöra en del av förhandlingen. 44 Även 

om, vid exempelvis företagsförvärv, det som i AvtLs mening utgör anbud – accept startar 

vid första s.k. letter of intent blir det än tydligare när målföretaget undersöks av köparen 

genom en d.d. och första utkastet till slutavtal ges. Därefter bollas utkast fram och 

tillbaka i något som nästan kan liknas vid ett spel där mycket endast är ett taktiska beslut 

                                                           
41 Se Severin – Företagsförvärv om due dilligense, letters of intent, ombudskostnader m.m. 
42 Jfr Culpa in contrahendo och möjligheter till skadestånd. 
43 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, sid 12. 
44 Sevenius, Företagsförvärv, sid 469. 
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och användande av bluff och strategier för att nå sina egentliga mål.45 Här kan det 

förefalla som mycket tveksamt om det ens går att tala om eller i vart fall hitta något 

tydlig partsvilja. Denna tydliga skevhet mellan å ena sida reglerna i AvtL och dess 

huvudfall och å andra sidan verkligheten visar tydligt på de brister AvtL har i form av 

verklighetsförankring. 46  

 

 

3.5.1. Genom ombud 

 

Alla avtal sluts inte direkt mellan avtalsparterna. Vid vissa tillfällen använder parterna 

ombud och överlåter slutandet av avtalet helt och hållet genom en fullmakt eller så får 

ombuden en roll som rådgivare åt parterna. Detta är i sig inget märkligt då de 

avtalsslutande parterna eventuellt saknar den juridiska kunskap som är nödvändig för 

att på ett fullständigt sätt analysera och utvärdera betydelsen och utfallet av ett avtal 

som helhet eller separata klausuler. Det kan därför vara bra att titta närmare på de 

regler som gäller vid givande och utnyttjande av en fullmakt samt det ansvar som 

ankommer en rådgivare. 

 

 

 

 

                                                           
45 A.a., sid 471. 
46 Man kan fråga sig om det på grund av detta överhuvudtaget går att binda en part vid ett av dessa 
föravtal då de inte lever upp till de grundläggande kraven för avtalsslut. Möjligen kan man tänka sig att 
ett avtal kan slutas redan vid ett sådant tidigt avtalsutkast men problem uppstår då vid tolkningen av det 
då partsavsikten kan anses icke-existera. Med den traditionella svenska metoden skulle i vart fall detta 
problem uppstå. Kanske kan detta ses som ett kall på en reformation av grundläggande svenska principer 
och anpassning till en verklighet som till viss mån i vart fall kan sägas bli mer och mer globaliserad. Den 
frågan faller emellertid utanför ramen för detta arbete och kommer därför inte diskuteras vidare här. 
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3.5.2. Fullmaktsreglerna 

 

En fullmakt kan beteckna två saker. Dels det medgivande fullmaktsgivaren ger 

mottagaren att för dennes räkning utföra vissa rättshandlingar som binder givare, dels 

själva handlingen som mottagaren, fullmäktige, utför.47 Reglerna om fullmakt återfinns 

i AvtL andra kapitel. Där anges att en person, fysisk eller juridisk, har möjlighet att utge 

fullmakt åt annan för att ”…sluta avtal …” och att fullmaktsgivaren är ”…omedelbart 

berättigad och förpliktigad i förhållande till tredje man…” om den fullmäktige sluter ett 

avtal ”…inom fullmaktens gränser i fullmaktsgivarens namn.”48 Man kan här se att det 

rör sig om det rör sig om en konsekvens som kommer utav två rekvisit. Dels måste ett 

avtal slutits och dels måste detta avtal ligga inom fullmaktens gränser. I ett sådant fall 

blir fullmaktsgivaren helt och hållet bunden gentemot tredje man av avtalet. Tredje man 

i det här fallet syftar på motparten(a) i avtalet. Det kan tyckas som att fullmakten utgör 

ett avtal mellan fullmaktsgivaren och fullmäktige men så är inte fallet.49 Den fullmäktige 

har som synes dock vissa gränser att hålla sig inom vad gäller de rättshandlingar denne 

får utföra, den s.k. behörigheten. Från behörighet skiljer man befogenhet. Behörigheten 

skulle man kunna kalla de yttre gränserna för fullmakten, de gränser som nämns i AvtL 

tionde paragraf. Befogenheten är i så fall de inre avgränsningarna d.v.s. de villkor som 

fullmäktige har att rätta sig efter vid fullgörandet av fullmakten.50 Ett exempel är en 

fullmakt som anger att fullmäktige ska för huvudmannens räkning köpa fisk. Fullmakten 

anger inte vilken sorts fisk som ska köpas men detta berättar huvudmannen för 

fullmäktige vid sidan av. Det ligger i sakens natur att detta bara blir ett problem vid 

självständiga fullmakter.51 Skulle fullmakten avges endast till fullmäktige blir bägge, från 

huvudmannen givna förklaringarna behörighet. Handlar fullmäktige utom sin 

befogenhet men inom sin behörighet binds huvudmannen vid avtalet. Endast genom 

ond tro hos tredje man kan huvudmannen undslippa bundenhet ifall fullmäktige frångår 

                                                           
47 Adlercreutz Gorton, Avtalsrätt I, sid 164f. 
48 AvtL 10§. 
49 Adlercreutz Gorton, Avtalsrätt I, sid 34. 
50 Ramberg, Allmän avtalsrätt, sid 49. 
51 A.a., sid 49. 
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sin befogenhet.52 Av vad som sagts här kan man se att AvtL innehåller regler för ur ett 

avtal ingås genom ombud eller fullmaktshavare. Dock innehåller den inga direkta regler 

om hur ett sådant ingånget avtal skall tolkas. Istället får man gå tillbaka till allmänna 

principer om avtalstolkning exempelvis oklarhetsregeln.53  

 

 

3.5.3. Rådgivaransvar 

 

Om inte fullmakt ges för att ge någon ställning som ställföreträdare kan externa parter 

användas som rådgivare till avtalsparterna i frågor där dessa saknar tillräcklig 

kompetens. Rådgivaransvaret är inte i sig direkt kopplat till tolkningen av ett avtal men 

då det kommer att betydelse för senare avsnitt behandlas ämnet ändå här. 

Rådgivaransvar är inte någon allmängiltig rättsregel. För vissa typer av rådgivning finns 

rättsregler medan det vid andra saknas sådana.54 Trots att tvingande regler alltså saknas 

fyller rådgivare ofta en mycket viktig funktion vid många typer av situationer exempelvis 

företagsförvärv.55 Gällande tolkning av ett avtal så är detta inte sammankopplat med 

rådgivaransvaret. Skulle en rådgivare anses brista i sitt uppdrag på så sätt att ett avtal 

får annan betydelse tack vare rådgivarens arbete än huvudmannen avsett föranleder 

detta i huvudsak, om alls, endast att skadestånd kan utgå till huvudmannen. Dennes 

relation till tredjeman d.v.s. motparten i avtalet ändras inte ej heller betydelsen av det 

avtal dessa båda ingått och som ligger till grund för användandet av rådgivare i första 

hand. Med detta stycke vill jag emellertid påvisa det behov som ofta finns av att använda 

sig av en extern part som mellanman eller i vart fall rådgivare och avtalspartens nödga 

att förlita sig på dennes råd och expertis. Det ska senare diskuteras om detta behov kan 

                                                           
52 AvtL 11§. 
53 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, sid 54. 
54 Exempelvis lag 2003:862 om finansiell rådgivning till konsumenter samt lag 1985:354 om förbud mot 
juridisk och finansiell rådgivning och i vissa fall jfr 18 kap HB om regler för sysslomän. 
55 Sevenius, Företagsförvärv, sid 455. 
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eller bör inverka på fastställandet av den bakomliggande partsavsikten vid avtalets 

ingående. Det s.k. proffesionsansvaret blir här av centralt intresse.56 

 

 

  

                                                           
56 A.a., sid 456. 
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4. Ombudens betydelse 

 

Att agera ombud för en fysisk eller juridisk person är ofta att vara ställföreträdare för 

denna. Ombud finns i många typer och situationer. Ett typisk sådant ombud, eller 

företrädare om man så vill, är en juridisk persons firmatecknare. Andra typer av ombud 

kan vara juridiska ombud, ekonomiska rådgivare m.m. Ombudens verksamhet han 

variera från att endast ha en rådgivande funktion till att med fullmakt företräda sin 

huvudman i dennes ställe. Anledningen till man anlitar ombud, oavsett dessas roll, kan 

variera. Det kan vara så att huvudmannen inte har tid eller möjlighet att sköta de 

åtaganden ombudet anlitas för eller så kan det vara så att ombudet besitter en 

kompetens som är nödvändig för huvudmannen för att dennes intressen ska kunna tas 

till vara på ett så bra sätt som möjligt.57 Framför allt det senare fallet kommer att ligga 

till grund för kommande analys. Att anlita en fullmäktig58 att sköta exempelvis en 

förhandling eller med rådgivning från denne fatta beslut i olika situationer väcker en del 

frågor. Man kan fråga sig vilka eventuella problem som uppstår vid informationsutbytet 

och med avsiktsförklaringar vid användandet av företrädare. Eller om en avtalsparts 

egen vilja verkligen kommer till uttryck i avtalet eller om det egentligen är rådgivarens 

tankar och avsikter. Dessa frågor kommer belysas nedan tillsammans med bland annat 

problematiken med tillräknande av kunskap och handlingar kontra huvudmannens 

faktiska kunskap och vilja. Det kan alltså ifrågasättas om tillräknande av fullmäktiges 

kunskap till huvudmannen är rimligt i vid tillfällen då huvudmannen använder sådana på 

grund av bristande egen kompetens och behov av expertis.  

Fullmakter kännetecknas av att en huvudman uppdrar åt en mellanman att ingå 

rättshandlingar för denne utan att själv vara någon del av dessa själv.59 Rättsligt regleras 

                                                           
57 Sevenius, Företagsförvärv, sid 65ff. 
58 Advokatbyråer och andra rådgivare tecknar en typ av avtal som kallas engagement letters. Detta kan 
översättas till uppdragsavtal. Tillräknande, som ska belysas nedan, är i svensk rätt beroende av ett 
fullmaktsförhållande. Om den här typen av uppdragsavtal kan likställas med en fullmaktssituation är 
oklart men ska försöka besvaras här. Möjligheten för tillräknande att aktualiseras utanför ett vanligt 
fullmaktsförhållande, exempelvis i och med uppdragsavtal om dessa står utanför fullmaktsförhållandet. 
59 Dotevall, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s 20f. 



26 
 

detta i AvtLs 2:a kapitel. Det framgår inte här om fullmaktsinstitutet är ett fristående 

avtal. Det som framgår av gällande regler är de rättsverkningar som en fullmakt ger. 

Frågan om en fullmakts existens blir därför en fråga för grundprinciperna kring vad 

tanken med en sådan är och om dessa uppfylls. Det är inte alla förmedlare av 

viljeförklaringar som är att se som fullmäktiga. Exempelvis mäklare är inte att anse som 

sådana då dessa inte själva avger några avsiktsförklaringar.60 Frågan blir då om 

exempelvis ett juridiskt ombud vid en avtalsförhandling är att anse som fullmäktig och 

om de uppdragsavtal som tecknas mellan klient och ombud är att anses som en fullmakt. 

Kravet på att mellanmannen ska ha en ”aktiv” roll i avtalsslutandet leder till att ett 

ombud som endast har en rådgivande funktion knappast kan klassas som fullmäktig. 

Detta leder i sin tur till att reglerna om tillräknande inte appliceras i dessa fall.  Nästa 

fråga som uppstår är var gränsdragningen går för när en mellanman är att anse som bud 

för en avsiktsförklaring och när hans ka anses vara fullmäktig.61 Denna gränsdragning är 

inte helt enkel men har betydelse då reglerna om tillräknande endast används när det 

är fråga om att någon agerar som fullmäktig. Denna fråga har också betydelse för om 

32§ 2st AvtL blir tillämplig, något som kommer diskuteras mer i kapitel 5.1.2.  

 

 

4.1. Tillräknande av kunskap och insikt 

 

Tillräknande av insikter och handlande mellan fysiska och juridiska personer är ett 

förfarande som används för att utröna exempelvis vad en juridisk person kan anses ha 

vetat och haft för insikter i samband med en viss situation eller med ett visst 

handlande.62 En juridisk person kan inte rättshandla i sig självt. Därför tillskriver man i 

allmänhet den kunskap dennes representanter har den juridiska personen. Även i andra 

fullmaktssituationer kan man prata om tillräknande i den meningen att fullmäktiges 

                                                           
60 A.a., s 20. 
61 A.a., s 67ff. 
62 Lindskog, Festskrift till Håstad, sid 499f. 
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handlande och kunskap, inom ovan nämnda gränser, anses utgöra huvudmannens egna 

handlande och kunskap. Fullmaktsreglerna i AvtL andra kapitel handlar delvis om detta 

och huvudregeln är att en huvudman binds av mellanmannens handlanden mot tredje 

man så länge denne håller sig inom fullmaktens behörighet och tredje man är i god tro.63 

Omvänt uttalas i förarbetena till AvtL att huvudmannens kunskap kan tillskrivas 

mellanmannen.64 Det bör dock noteras att AvtL inte innehåller några regler som direkt 

reglerar frågan om mellanmannens kunskap och insikt. Med fullmaktsreglerna kommer 

problematiken med behörighet och befogenhet där ett överskridande av 

fullmaktshavarens befogenhet trots allt binder huvudmannen såvida tredje man inte var 

i ond tro om att befogenheten överskreds. Dock är det inte dessa regler som ska 

diskuteras här utan den grundprincipen att mellanmannens agerande och vetskap anses 

utgöra och spegla huvudmannens. Detta innebär alltså att mellanmannens agerande vid 

ingående av ett avtal anses utgöra huvudmannens vilja. Just detta tillräknande av vilja, 

syfte och avsikt riskerar att skapa problem då det, som ska visas i det kommande, inte 

alls är självklart att detta stämmer. Frågan blir därför om man kan och bör anse att detta 

är korrekt eller om det finns situationer när undantag för detta bör kunna aktualiseras. 

Eftersom tillräknanderegeln är knuten till reglerna om fullmakt är det därför av 

betydelse att söka fastställa var gränsdragningen går mellan en mellanman som är att 

ses som fullmäktig eller endast bud. 

Syftet med fullmaktsinstitutet idag kan sägas var att huvudmannen, genom givandet av 

fullmakt, skapar en möjlighet för mellanmannen att begå rättshandlingar som binder 

honom.65 Det synes alltså förhålla sig så att huvudmannens syfte är avgörande för om 

ett fullmaktsförhållande föreligger. Syftet ska vara att ge mellanmannen möjlighet att 

binda huvudmannen gentemot tredje man. Emellertid är det inte riktigt så enkelt. 

Huvudmannens syfte och vilja gentemot mellanmannen är visserligen av stor betydelse. 

Dock måste viss hänsyn ändå tas till den bild tredje man får av det mellanmannen 

grundat på dennes agerande utåt.66 Detta kan också ses som en följd av regleringarna 

                                                           
63 Dotevall, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s 17ff. 
64 A.a., s 19. 
65 A.a., s 62. 
66 A.a., s 69. 
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gällande fullmakter i 2 kapitlet AvtL. Att agera som bud och inte fullmäktig har på senare 

tid fått allt mindre betydelse. Av utvecklingen av svensk avtalsrätt följer att de tillfällen 

en mellanman endast är att ses som bud har blivit färre. En situation är en mellanman 

företräder sin huvudman vid en avtalsförhandling men utan befogenhet att sluta avtal 

för huvudmannens räkning torde numera inte falla under benämningen bud, oavsett 

intrycket hos tredje man. Om detta direkt medför att mellanmannen ska ses som 

fullmäktig är oklart. Därför blir det av intresse att undersöka om tillräknanderegelns 

gräns utan undantag går vid fullmakten eller om även andra former av representation 

kan inkluderas.  

 

 

4.2. Tillräknande i andra fall 

 

Av det nu sagda kan det verka som att tillräknandet av kunskap endast föreligger i 

fullmaktsförhållanden och användandet av andra former av representation medför att 

denna regel inte blir tillämplig. Så är dock inte nödvändigtvis fallet. Representation kan 

ha en helt igenom passiv karaktär.67 Ett förhållande jämställt med fullmakt anses 

föreligga då någon representerar en annan mot vem en rättshandling begås enligt AvtL 

16§. Tillräknande av kunskap är alltså inte beroende av aktivt handlande från 

mellanmannen utan även i situationer där denne endast är mottagare av en 

viljeförklaring binds huvudmannen till mellanmannens vetande.68 Vad som dock är 

viktigt att poängtera är att all den kunskap mellanmannen besitter inte tillräknas 

huvudmannen vid passiv representation utan detta bestäms av fullmaktens69 omfång.70  

                                                           
67 A.a., 172. 
68 Karlgren, Passivitet, s 154.  
69 Huruvida 26§ AvtL innebär att en fullmakt verkligen föreligger om det endast föreligger en 
fullmaktsliknande situation är oklart. Då fullmaktsreglerna ska gälla även i dessa situationer kan emellertid 
termen fullmakt användas för enkelhetens skull. 
70 Dotevall, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s 173. 
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I vilka situationer kan då en representant anses utgöra sådan passiv företrädare som kan 

binda sin kunskap till huvudmannen? Anlitar huvudmannen en representant att 

företräda honom i en förhandling torde detta innebära att denne betraktas som passiv 

företrädare även om han saknar behörighet att sluta avtalet med motparten. Hade han 

fått göra det hade det troligen förelegat ett klassiskt fullmaktsförhållande som ju ändå 

hade gjort tillräknanderegeln aktuell. Frågan rörande förhandlare har diskuterats i NJA 

1949 s 134. Här rörde fallet betydelsen av termen ”öppen affär”. HD avgjorde att den 

mellanman som skött förhandlingarna å ena partens vägnar och kände till motpartens 

tolkning av termen, tillräknade sin kunskap till sin huvudman. Vad som är av större 

intresse än själva utfallet, som berodde på i målet förevarande särskilda 

omständigheter, är HDs uttalande att ”Helmer Nilsson var visserligen icke behörig att på 

Axel L:s vägnar avsluta själva uppgörelsen genom överenskommelsens undertecknande, 

och någon allmän rättsregel om att en förhandlares goda eller onda tro skall bedömas 

som likvärdig med den avtalsslutande huvudmannens egen kan icke uppställas…”. Det 

kan alltså inte sägas vara självklart att en mellanman, utan behörighet att sluta något 

avtal eller utföra annan rättshandling, tillräknar mellanmannen sin kunskap. Det är dock 

ett gammalt fall och förhållandena, både inom affärsvärlden och svensk avtalsrätt i 

övrigt har utvecklats.  Modernare praxis är exempelvis NJA 1986 s 569. HDs åsikt var 

även här att en mellanmans utan behörighet att sluta avtal tillräknar sin huvudman 

kunskap eller i det här fallet ond tro. Dock bör det noteras att vissa särskilda 

förutsättningar rådde även i detta fall. Av vikt var exempelvis att det rörde sig om ett 

s.k. B2C-fall vilket enligt HD höjde kravnivån för näringsidkaren rörande de åtgärder 

denne måste vidta vid avtalsslutandet. Det går emellertid ändå att dra några generella 

slutsatser från detta fall. Även om förhandlare i det är fallet var anlitad att motta anbud 

från kunder för huvudmannens räkning visar det HDs syn på företrädare i allmänhet och 

hur dessas intryck hos tredjeman är betydelsefullt för huruvida deras kunskap och insikt 

kan tillräknas huvudmannen. Med detta sagt måste man ha B2C-förhållandet i åtanke. 

Hur HD skulle resonerat i ett B2B-fall är därmed inte helt klart. Det ligger emellertid nära 

till hands att anta att HD skulle ha gjort samma bedömning. Ansvarsfrågan rörde en 

näringsidkare och som sådan ansågs denne ha ansvar för sin mellanman. Även i ett B2B-
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fall hade situationen varit likartad på den punken och utfallen torde blivit detsamma. 

Hade situationen i målet varit omvänd och frågan gällt om mellanmannens kunskap 

kunnat tillräknas en huvudman som är konsument är utgången inte given. Sett till 

konsumenters allmänna skyddsvärda status i exempelvis KKöpL KonKrL skulle ansvaret 

kunna ha ansetts mindre strikt.  I NJA 2012 s 3 föreligger omständigheter som eventuellt 

kan ge viss ytterligare ledning även om dessa inte helt och hållet är så som ovan 

beskrivna. I det faller var försäkringen förmedlad av en mäklare för försäkringstagarens 

räkning. I TRs dom diskuteras omständigheten kring dennes betydelse och ansvar 

gentemot huvudmannen. TR konstaterar att mäklaren i detta fall haft en möjlighet att 

förstå försäkringsbolagets tolkning av det tvistiga avtalsinnehållet och också en 

skyldighet att meddela försäkringstagaren. HD berör inte den frågan överhuvudtaget så 

den ledning man kan dra är inte bergfast även om man kan ta en viss sådan av 

tingsrättens resonemang. Ytterligare en omständighet är att det inte framgår vilken 

befogenhet mäklaren haft mot sin huvudman. Frågan vad som menas med upphandling 

lämnas obesvarad. Om behörigheten endast sträcker sig till att motta och avlämna 

anbud d.v.s. förhandla torde det röra sig om passiv representation enligt Dotevalls 

modell.71 Detta förstärks i och med försäkringsavtalens standardiserade natur. Det är 

sällan fråga om ett framförhandlat avtal utan oftare ett, av försäkringsbolaget, ensidigt 

framtaget avtal. Detta torde endast förstärka mäklarens passiva natur. Av 2012 års fall 

kan eventuellt slutsatsen att även en passiv representant blir bunden av 

tillräknanderegeln i stor utsträckning. Praxisvärdet i den här frågan kan dock av ovan 

sagda orsak ifrågasättas. Sammanfattningsvis kan man således se saken så att en 

representant som företräder huvudmannen både vid aktiv och passiv representation 

tillräknar denne sin kunskap. Detta gäller i varje fall så länge mellanmannen inte endast 

räknas utgöra bud, vilket i dagens läge torde vara sällsynt även vid exempelvis 

förhandlingsrepresentation utan möjlighet att faktiskt rättshandla å huvudmannens 

vägnar. En intressant jämförelse kan göras med den princip som kommer till uttryck i 

KöpL 18§. Där anges att fel föreligger i en vara om denna avviker från vad säljaren, eller 

”[…]någon annan än säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, före köpet har 

                                                           
71 A.a., s 173. 
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lämnat vid marknadsföringen av varan och som kan antas ha inverkat på köpet.” Här 

framgår att det är det befogade intrycket tredje man har fått från någon som 

representerat säljaren som är avgörande för om fel anses föreligga. KöpL 18§ saknar 

motsvarighet i t.ex. CISG så det är svårt att se om man kan betrakta det som en allmän 

avtalsrättslig princip.72 Dock anges det i förarbetena till KöpL att tanken med paragrafen 

är att all den information köparen erhåller tillräknas säljaren. Detta gäller ex. då en 

mellanman med ställningsfullmakt agerar men även då en försäljare, utan behörighet 

att sluta avtal, förmedlar informationen.73 Sett till utformningen av KöpL 18§ samt hur 

det uttrycks i förarbetena är det möjligt att detta kan ses som en allmän princip. 

Mellanmannens agerande binder alltså säljaren både vid aktiv och passiv representation 

samt då denne helt saknar rätthandlande behörighet. Eftersom KöpL inte är tillämplig 

mellan näringsidkare och konsumenter, då istället KKöpL gäller, kan detta ge en 

fingervisning om hur ovanstående frågor skulle lösas i direkta B2B-fall.  

Slutligen bör frågan om en rådgivare, det andra typexemplet på ombud i den här texten, 

vid något tillfälle kan trigga regeln om tillräknande. En rådgivare har till sin natur inte 

behörighet att ingå rättshandlingar för sin huvudman, vare sig aktivt eller passivt. 

Därmed föreligger ju inte heller något fullmaktsförhållande.74 Inte heller är det fråga om 

ett fullmaktsliknande förhållande enligt 26§ AvtL. Istället fyller rådgivaren funktionen att 

ge sin huvudman upplysningar om sakers betydelse och de konsekvenser de kan få. Vid 

ingående av avtal kan sådan rådgivning typiskt innebära upplysande av betydelsen av 

specifika termer och effekten av vissa avtalsklausuler. Därför är det av intresse att 

besvara frågan om en rådgivares vetskap och insikter om vissa förhållanden kan 

påläggas huvudmannen. Den frågan bör kunna besvaras nekande. Tillräknande av 

kunskap av det slag som här diskuterats aktualiseras endast i situationer där ombudet 

representerar huvudmannen. Om ett sådant ombud får insikt i vissa förhållanden men 

                                                           
72 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 25. Jfr Hellner Hagger Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 2 häftet, 
s 20ff. 
73 Prop. 1988/89:76, s 88. 
74 Adlercreutz Gorton, Avtalsrätt I, s 160. 
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inte har möjlighet att omsätta dem vid ex. en förhandling eller annan integration med 

tredje man torde sådan insikt inte kunna tillräknas huvudmannen.75   

 

 

4.3. Ombudens avtalsmodeller 

 

Standardavtal förekommer som visat i många situationer och ställer klienten inför de val 

som jag beskrivit ovan i avsnitt 3.4. Inte sällan har det ombud huvudmannen anlitar 

redan en färdig modell eller mall för olika avtal. Detta är något som inte är ovanligt hos 

exempelvis advokatbyråer. Det får idag anses som gängse förfarande att använda den 

typen av mallar. Det ska dock påpekas att dessa för-skapade dokument oftast endast 

används internt och tjänar som en sorts lathund för ombuden. I varierande grad 

modifieras sedan dessa mallar. Dock finns, precis som med andra avtal av samma slag 

en större mängd klausuler som inte blir föremål för individuell förhandling. Denna 

individuella förhandling är av två slag, dels sådan som sker mellan avtalsparterna och 

dels den mellan huvudmannen och ombudet. Den senare av dessa är av intresse här. 

Beroende på omfattningen av det avtal huvudmannen vill träffa med sin motpart 

varierar sannolikt omfattningen av ombudets standardavtal. I vart fall torde det inte vara 

ovanligt att det däri finns en del klausuler som huvudmannen inte har efterfrågat, förstår 

betydelsen av eller är riktigt medveten om att de inkluderas. Speciellt boilerplate-

klausuler kan ta den här formen då dessa ju ofta klumpas ihop i slutet av avtalen under 

benämningen övrigt eller motsvarande benämning. Dessa klausuler har oftast inte så 

mycket med det specifika avtalet att göra.76 Istället skulle man kunna kalla dessa bra att 

ha-klausuler.77 Syftet med detta system av standardavtal är bland annat att minimera 

de risker man tar när man utarbetar ett helt nytt avtal. Vissa modeller anses vara så pass 

                                                           
75 Dotevall, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s 285. 
76 Sevenius, Företagsförvärv, s 307f. 
77 Författarens benämning. 
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goda för att avlägsna osäkerhet att dessa anses utgöra en standard. Enligt Hellner så 

”onödiggör att man tänker på varje enskilt avtal för sig.”78  

 

 

4.3.1. Betydelse för klientens vilja 

 

Standardiserade avtal torde kunna påverka klienten i den mån att denne ändrar sin vilja 

rörande avtalets utformning. Anledningen till detta är, enligt mig, samma som vid annan 

rådgivning. Man litar helt enkelt på en expert. Om detta stämmer medför det också att 

huvudmannen blir benägen att ändra sin, i vart fall uttryckta, vilja. Detta skulle, i vart fall 

i teorin, kunna ses som att den vilja som kommer till uttryck inte är huvudmannens. Dock 

faller det sannolikt inom tillräknandets spann. Huvudmannen får därför anses gå in med 

vetskapen om att hans vilja kan komma att påverkas. 

 

 

4.4. Ombudens egenintresse  

 

Det tål att funderas över varför ombuden använder dessa standardavtal. Som Hellner 

ansåg så onödiggör de en granskning av varje enskilt avtal och säkerställer att avtalet 

innehåller klausuler där osäkerhet råder om dess betydelse, natur och även giltighet. 

Mot detta skulle man kunna få för sig att ställa kravet på lojalitet och att ett ombud ska 

tillvarata sin klients intressen.79 Enligt god advokatsed80 ska advokaten alltid ha sin 

klients intressen för ögonen. Dock behöver det knappas alltid råda diskrepans mellan 

                                                           
78 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, sid 29. 
79 Heuman, God Advokatsed, s 71. 
80 Det ska noteras att denna endast binder advokater. Bitr.Jur. binds inte av god advokatsed och kan 
således, i teorin, frångå denna. Det torde dock vara tveksamt om detta görs i någon stor utsträckning.  
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dessa. Det kan tänkas att klienten inte alltid vet mer än på ett diffust plan vad denne vill 

eller har förståelse för vilka regler som gäller, vad olika klausuler betyder och dess 

konsekvenser. I ett sådant fall måste ombudet agera utifrån dennes tro om vad klienten 

egentligen vill. I alla fall om denne inte förmår förmedla ett korrekt svar på detta. Det 

torde därför inte vara frågan om något bakomliggande egenintresse från ombudens 

sida. Inte mer än att försöka efterleva god advokatsed och med det även klientens 

intresse. Möjligen kan man anföra att det finns ett praktiskt och ekonomiskt incitament 

från ombuden att följa deras redan i förväg uppgjorda mallar för avtalsslutande. Detta 

kan naturligtvis påverka klienten i den mån att denne inte förmår eller vill avge en 

avvikande mening från vad ombudet föreslår. Detta kan vara av både okunnighet eller 

högmod att inte visa sig mindre kunnig men oavsett kan det möjligen påverka klientens 

faktiska möjlighet att framsäga en avvikande åsikt och därmed sin egentliga vilja. 

Betydelsen av en sådan oförmåga kan ha viss betydelse vilket kommer diskuteras nedan 

men egenintresset som sådant, i den mån det existerar, saknar förmodligen sådan. 
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5. Äkta partsvilja 

 

Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim et potestatem - Celsus81 

Detta kapitel kommer behandla själva fundamentet i avtalsrätten och det yttersta 

medlet för att tolka betydelsen av ett avtal, partsviljan.82 Grundstenen i den svenska 

avtalsrätten är att man vid tolkning av ett avtal söker utröna vad parterna avsåg med 

avtalet alltså deras vilja. Detta påstående är inte någon nyhet.83 Partsviljan utgör 

fortfarande ett av de tre fundamenten inom avtalsrätten.84 Vad som däremot kan ge 

upphov till frågor är vad som händer när den vilja som framkommer i och med avtalet, 

både avtalstexten och dess ingående, inte överensstämmer med vad den ena parten 

verkligen åsyftade, alltså när det råder diskrepans mellan den uttryckta viljan och den 

äkta. Detta brukar falla in under AvtL 32§ som förklaringsmisstag genom villfarelse.85 En 

term för detta är error in motivis, alltså att en avtalspart ger uttryck för en vilja som 

stämmer överens med dennes verkliga avsikt. Denna avsikt är dock endast riktig då 

avgivaren tror(är i villfarelse) om att detta uttryck har en annan betydelse än den 

korrekta.86 Detta kan också kallas villfarelsemisstag. Vi har redan tittat på betydelsen av 

avtalstexten och omständigheterna kring avtalets ingående som betydelse för 

tolkningen av avtalet samt slutande av avtal genom ombud och tillräknande. I det här 

kapitlet ska betydelsen av ombuden och dess påverkan på viljan analyseras mer i detalj. 

Detta sker i två delar eller om man så vill, berör två situationer. Dels om inblandningen 

av rådgivande ombud påverkar synen på villfarelsemisstag och i så fall hur. Dels om ett 

                                                           
81 Digesta 1.3.17 – ”Att först lagen är inte att känna dess ordalydelse, det är att förstå dess mening och 
syfte”.  
82 Det skulle kunna anföras att partsviljan inte är ett medel för att tolka avtalet utan istället är den tolkning 
vardera medkontrahenten avsett ska utgöra avtalet. Jag väljer istället att se avsikten som ett bevisdata 
för en viss tolkning av avtalet. Detta då ett, för betydelsen, tvistigt avtal kan få en annorlunda betydelse 
än den en kontrahent (bevisligen) avsett. I detta fall torde partsavsikten utgöra bevisdata för att en viss 
tolkning av avtalets betydelse. 
83 Ramberg Allmän Avtalsrätt s 161, Grönfors Avtalsgrundande rättsfakta s 42f, Bernitz Standardavtal s 83, 
Lehrberg Avtalstolkning s 45, HD T 980/14 p 9. 
84 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 42. 
85 Dotevall Grönfors, Avtalslagen, s 217. 
86 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 272ff.  
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ombud i en fullmaktssituation kan aktivera regeln om befordringsfel eller om dessa 

träffas av tillräknandereglerna. De situationer när ombud eller rådgivare aktualiseras har 

redan gåtts igenom. Det är tydligt att användandet av ombud blir aktuellt när 

kompetensen hos den kommande huvudmannen brister. Det blir alltså frågan om att 

anlita en specialist på de frågor man står inför.  

 

I kapitel fyra diskuterades de situationer där avtal träffats genom eller under inflytande 

av ombud samt ombudens betydelse för huvudmännens senare uttryckta vilja. I ljuset 

av detta ska i detta kapitel diskuteras betydelsen av detta för att utröna den äkta viljan 

hos parterna det vill säga vad parterna avsåg utan inflytande av dessa utomstående 

parter. Detta leder i förlängningen till frågor rörande vems vilja framkommer i avtalet 

även om parterna var överens om det vid ingåendet. Är det rimligt att huvudmännen får 

stå helt och hållet för det avtal som ett ombud genom fullmakt slutit om huvudmannen 

inte har haft förmågan att kunna bedöma betydelsen av och konsekvenserna av detta. 

Samma fråga kan ställas vid de situationer då huvudmannen ingått avtal själv men under 

rådgivande inflytande av utomstående part. Att häva att en klausul ska tolkas på annat 

sätt än ordalydelsen är till sin natur svårt. Än svårare blir det om det inte under 

exempelvis föregående förhandlingar finna något som styrker en sådan tolkning. Att 

endast hänföra sig till bristande kunskap är generellt och med rätta lös grund.87  

 

 

5.1. Konsensus och dissens 

 

Som vi sett tidigare är utgångspunkten, men inte kravet, för att avtal ska uppstå att det 

råder s.k. konsensus mellan avtalsparternas viljeyttringar.88 Båda parter ska alltså vara 

                                                           
87 Slutligen är det alltid en fråga om vad som kan bevisas.   
88 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s 125f. 
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överens om vad som åsyftas i med avtalet, både som helhet men också gällande enskilda 

klausuler. Trots detta är så inte alltid fallet. När parternas avsikter och viljor inte 

överensstämmer råder dissens. Emellertid vore det märkligt att ingå ett avtal när 

parterna är medvetna om att diskrepans råder mellan deras olika syften. Oftast handlar 

det om att parterna är under förespeglingen att konsensus råder men att vissa klausuler 

är så pass otydliga att det inte under tiden som föregår avtalsslutandet är uppenbart för 

parterna. Det råder alltså formell konsensus men dold dissens.89  

När konsensus föreligger om avtalets giltighet i sig men tvist råder om dess innehåll 

måste följaktligen en tolkning av avtalet göras av domstolen till förmån för ena eller 

andra parten. Intressant i sammanhanget är ett uttalande från Karlgren, ”[…]att först 

tolkningsvis fastställes vad som kan anses vara avtalets ’objektiva’ riktiga innehåll. Däri 

ligger att, när kontrahenterna ha olika föreställningar om vad avtalet innebär, det tages 

ståndpunkt till vilkendera kontrahenterna som kan säga ha haft fog för sin mening och 

vilkendera som åter icke kan sägas ha haft sådant fog utan begått ett 

misstag(förklaringsmisstag).”90  

Vid tvist om ett avtals innebörd bör man, enligt ex. Karlgrens modell söka fastställa 

avtalets objektiva innebörd. Hur detta skall göras är ingen lätt fråga. I ett nyss avgjort 

fall ger HD91 en tolkningsmetod där utgångspunkten är avtalets ordalydelse men i fall då 

detta inte ensamt kan ge fullständigt svar vägs andra faktorer in så som avtalets 

systematik, avtalsföremålets natur m.m. Dessutom anges att en reglering i avtalet 

normalt kan anses syfta till att fylla en ”förnuftig funktion och rimlig reglering av 

parternas intressen.” Detta visar på ett tolkningsförfarande som inte är nytt. I NJA 2012 

sid 3 diskuterar HD betydelsen av begreppet arbetsskada. Där kommer man också fram 

till att försäkringen, för det fallet att försäkringsbolagets tolkning av begreppet skulle 

vara riktig, blir verkningslöst för försäkringstagaren. Det skulle alltså inte vara rimligt att 

försäkringstagaren tecknar en allmän försäkring som endast skulle gälla i mycket 

                                                           
89 A.a., s 125. 
90 Karlgren, Kutym och rättsregel, s 32(not). 
91 HD T 980/14. 
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specifika fall.92 Det måste dock påpekas att inget av dessa två rättsfall berör frågan om 

förklaringsmisstag men de kan ändå ses som nyttiga för en aktuell överblick över 

rådande praxis för tolkning av avtal.  

 

 

5.2. 32§ AvtL och ombudens inflytande på uttryckt vilja 

 

Som tidigare visats analyseras ombudens verkan i den här texten genom att dessa 

antingen a) företräder klienten genom fullmakt samt b) endast har en rådgivande 

funktion. I a-fallet blir det delvis en fråga om tillämpning av reglerna om tillräknande. 

Huvudfallet för avtalsslutande genom fullmäktig och annan representant är att 

huvudmannen binds av fullmäktiges handlande samt tillräknas dennes kunskap och 

insikter. I b-fallet blir frågan om ett ombud med rådgivande funktion i någon mån kan 

anses utöva ett sådant inflytande över huvudmannens vilja att det kan ifrågasättas om 

det verkligen är dennes egna fria vilja som kommer till uttryck i avtalet. Här uppstår 

frågan om detta innebär att reglerna i kap. 3 AvtL och då i synnerhet 32§ 1st gällande 

förklaringsmisstag kan aktualiseras. Huvudregeln här är att en viljeförklaring som fått ett 

felaktigt innehåll p.g.a. avgivaren exempelvis sagt fel, skrivit fel eller på annat sätt 

uttryckt en felaktig vilja inte är giltig om motparten insett eller bort insett misstaget. En 

variant av förklaringsmisstaget är det s.k. villfarelsemisstaget. Vederbörande har varit i 

villfarelse om viljeyttringens faktiska betydelse. Villfarelsemisstag täcks inte direkt utav 

                                                           
92 Vad som kan vara intressant är HDs uttalande i HD T 980/14 om att utgångspunkt tas i avtalstexten och 
endast då denna inte kan ge ett fullständigt svar eller kan ge upphov till flera möjliga tolkningar ska andra 
faktorer vägas in. Detta kan jämföras med den klassiskt anglo-amerikanska hållningen om avtalstextens 
betydelse. Det hade varit önskvärt att HD förtydligade sin tolkningsmodell. Som den nu är skriven är det 
något osäker om när rimlighetsfaktorn ska vägas in, om detta ska ske även om avtalstexten kan ge ett 
objektivt tydligt besked eller om den ska vägas in redan från början. Jfr med justitierådet Perssons(till 
vilken Göran Lambertz instämde) skiljaktiga mening i fråga om motivering. Här förklaras visserligen in 
någon specifik tolkningsmodell men en sådan kan ändock urskiljas i Perssons motivering. Det synes mig 
som att han i vart fall inte utgår från avtalstexten i större mån än att den visar vilken typ av avtal det är 
frågan om. Han går direkt till avtalets syfte och gör en mer, enligt mig, subjektiv bedömning av 
rimlighetsfaktorn. 
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lagtextens ordalydelse och rättsläget är lämnat öppet.93 En inte obetydlig del av detta 

kapitel kommer därför behandla villfarelsemisstag och om det inflytande ett ombud 

potentiellt utövar kan anses inverka på synen huruvida villfarelse föreligger eller ej.  

Andra stycket behandlar situationen då viljeavgivarens meddelande förvanskas på 

vägen till mottagaren genom misstag hos den som levererar meddelandet, ett s.k. 

befordringsfel.94 Ett befordringsfel kan föreligga vid två tillfällen vilka båda idag torde 

vara ovanliga. I synnerhet överlämning av anbud eller svar via telegraf vågar jag påstå är 

idag något som ytterst sällan förekommer. Även överlämning via bud har blivit mer och 

mer ovanligt. De rena buden är idag, med den teknik som finns i form av telefoner, 

datorer, fax m.m. en grupp som är på väg att försvinna. Befordringsfel enligt AvtL 32§ 

2st är något som blir allt ovanligare då även om tekniken går framåt och datorer och 

telefoner har ersatt telegrafen är det inte möjligt att analogt tillämpa denna regel. 

Avsikten med regeln var nämligen inte telegraferingen som teknik utan den mänskliga 

faktor som uppkom i och med att någon skickade och tog emot ett meddelande. Detta 

ligger också i linje med den andra situationen när budet förvanskar meddelandet. Båda 

situationerna tar sin utgångspunkt i att en annan människa har gjort ett misstag vid 

avlämnandet av meddelandet. Som vistats i kap fyra anses t.ex. en förhandlare inte 

utgöra bud utan får en sorts mellanliggande betydelse. Detta trots att denne saknar 

behörighet att företa rättshandlingar för sin huvudman. Även detta bidrar till att 

befordringsfel enligt AvtL 32§ 2 st med fog kan sägas vara tämligen ovanliga.  

 

 

 

 

 

                                                           
93 Förslag till avtalslag, s 139f. 
94 Vahlén, Avtal och tolkning, s 102. 
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5.2.1. Företrädande ombud 

 

När tvist uppstår om hur ett avtals innehåll ska tolkas är som visats utgångspunkten den 

gemensamma partsavsikten.95 Detta låter sig dock inte alltid göras. Det är viktigt att 

skilja på vad tvisten gäller, alltså om det är avtalet om sådant som är tvistigt eller om 

frågan rör innehållet i avtalet. Denna distinktion blir viktig för kommande diskussion. 

Huvudutgångspunkten för bestämmande av avtalsinnehållet är alltså parternas avsikt 

eller vilja med den tvistiga paragrafen.96 Huvudfrågan för den här uppsatsen är om 

inblandningen av ombud påverkar synen på vad som utgör den korrekta eller äkta viljan 

hos parterna. Utgångspunkterna är två situationer där ombud är inblandade, 

företrädande samt rådgivande ombud. I detta kapitel ska den situation där ombudet har 

företrätt sin huvudman behandlas 

Vid en situation då huvudmannen företräds av ett ombud sköter denna i regel kontakten 

med huvudmannens motpart och utgör alltså länken mellan dem eller möjligen en av 

dem om även motparten har ett ombud. Beroende på hur det uppdrag huvudmannen 

gett sitt ombud och därmed vilken behörighet denne har kan tillräknanderegeln 

aktualiseras.97 För att så ska ske får ombudets roll inte enbart innebära ett frambärande 

av budskap d.v.s. denne får inte endast utgöra ett bud. 98 Emellertid är det idag mycket 

ovanligt att den typen av företrädare enbart ses som bud. Företrädarrollen är idag 

utökad och det räcker ofta med att företrädaren har en aldrig så liten behörighet att 

rättshandla i huvudmannens namn för att denne ska räknas som fullmäktig, med 

tillräknande som följd. Att ett ombud eller mellanman ofta ses som fullmäktig och inte 

bud beror mycket på stadgandet i AvtL 26§ om passiv fullmakt. En passiv fullmäktig är 

någon vars behörighet inskränker sig till att motta rättshandlingar från motparten, 

                                                           
95 Se bl.a. HD T 980/14 p 9. 
96 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 143. 
97 Dotevall, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s 173. 
98 Se kapitel 4.1. 
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exempelvis motta betalning för en prestation. Det är inte självklart att en passiv 

fullmäktigs kunskap tillräknas huvudmannen, detta avgörs av fullmaktens utformning.99  

Dock kan även en förhandlare, en vanlig form av företrädande mellanman, ses som 

passiv fullmäktig. Även om dennes arbete, och behörighet, består i mer än att endast ta 

emot en viljeförklaring eller prestation från motparten har han oftast inte behörighet 

att sluta själva avtalet eller på annat sätt binda sin huvudman. En förhandlande 

mellanman kan alltså ha en behörighet som sträcker så pass långt att den medger att 

denne sköter i princip allt arbete fram till dess avtalet skrivs under. En så pass 

långtgående behörighet skulle eventuellt kunna jämställas med en aktiv fullmakt. 

Dotevall anför detta som ett tänkbart skäl till att huvudmannen tillräknades 

mellanmannens kunskap i NJA 1986 s. 596.100 Att tillräkna huvudmannen 

mellanmannens kunskap är en sak, att tillräkna huvudmannen mellanmannens vilja är 

en annan. Dessutom är det, som sagts ovan, skillnad mellan frågan huruvida ett avtal 

har ingåtts och vad avtalet innehåller. AvtL reglerar i första hand frågan om huruvida ett 

avtal faktiskt föreligger. Frågan om avtalets innehåll bestäms i huvudsak av allmänna 

principer för avtalstolkning.101 Detta medför att vissa av reglerna i AvtL saknar direkt 

tillämpning för hur ett avtal ska tolkas. Med detta uppstår dock frågan om man ändå kan 

ta ledning av de regler som finns i AvtL, de motiv som ligger bakom dessa, och analogt 

tillämpa dem vid tolkning av ett avtal vilket kommer diskuteras i kap 5.3. 

 

 

5.2.2. Rådgivande ombud 

 

Att huvudmannen använder en mellanman för att förhandla fram ett avtal eller på annat 

sätt genomföra rättshandlingar med bindande verkan för sig borde förvisso vara vanligt 

ehuru inte det enda sätt en extern part kan ha visst inflytande över huvudmannens 

                                                           
99 Dotevall, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s 173.  
100 A.a., s 173. 
101 Ramberg Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 160f. 
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rättshandlande. Man kan tänka sig situationer där ombudet endast tjänar som rådgivare 

åt sin huvudman medan denne själv utför de rättshandlingar som binder honom vid 

avtalet. I en sådan situation föreligger inte den traditionella situation som aktualiserar 

frågan om tillräknande av kunskap då ombudet inte befinner sig i någon 

fullmaktssituation, varken aktiv eller passiv. Detta var ju som angetts ovan i kapitel fyra 

en förutsättning. Anledningen är att en avtalspart inte ska komma i en oskäligt 

fördelaktig position genom att använda en mellanman. Att sträcka ut omfånget av 

tillräknanderegeln till att även omfatta rådgivande ombud skulle kunna vara att gå för 

långt. Det ligger inte helt i linje med regelns uttalade syfte och att då göra en så pass 

extensiv tolkning av denna vore något tveksamt. Om regeln syftar till att inte ge en part 

oskäliga fördelar genom att placera en mellanman mellan sig själv och sin motpart skulle 

det snarare ge denne oskäliga nackdelar att tillämpa regeln i ovan nämnda situation. 

Anledningen torde vara den att även om det, beroende på rådgivare, föreligger ett visst 

ansvar för denne i sin roll gentemot sin klient, är ingalunda säkert att rådgivaren delger 

sin klient all information. Ombudet intar inte någon position mot sin klients 

avtalsmotpart och saknar med största sannolikhet befogenhet att utföra några som 

helst rättshandlingar. Om huvudmannen inte kan dra några fördelar av sitt ombud, som 

t.ex. att hävda att denne inte har framfört vad huvudmannen avsett med sitt 

anbud/accept eller på annat sätt har förvanskat dennes intentioner, och därmed inte 

uppfyllt huvudregeln i AvtL 1§, vore det möjligen oskäligt att pålägga huvudmannen de 

nackdelar som kommer med tillräknanderegeln.  

Ett argument mot ett sådant synsätt kan emellertid vara att även en mellanman med 

helt passiv behörighet eller endast roll som förhandlare aktiverar tillräknanderegeln. 

Även i detta fall, i vart fall vad gäller förhandlare, saknar huvudmannen det skydd som 

en aktiv mellanman ger eller snarare skulle ge om inte tillräknandet fanns. Den praktiska 

skillnaden mellan en mellanman som aktivt förhandlar åt huvudmannen men inte har 

behörighet att skriva under detta och en rådgivare som aktivt bistår sin huvudman under 

avtalsförhandlingen eller vid sidan av denna torde vara ringa. Därför vore det kanske 

oskäligt att inte utöka tillräknandets omfång till att även omfatta rena rådgivare. Om 
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effekten av ombudens funktion är, i vart fall praktiskt sett, densamma borde även 

reglerna gällande dessa vara det.  

Om en rådgivares insikter och kunskap inte kan tillräknas dess huvudman bör heller inte 

dörren vara stängd för en tolkning av partsavsikten utanför avtalets ordalydelse. I sett 

sådant fall blir frågan då om förekomsten av en rådgivare eller annan sådan 

motsvarande person kan ha någon betydelse för tolkning av vad dennes huvudman 

egentligen avsåg med avtalet. Alltså frågan om förekomsten av sådan extern part kan 

tänkas ha påverkat viljan hos huvudmannen eller i vart fall hur denna förmedlats samt 

vilka rättsregler som kan beaktas för detta fall. Vid tolkning av ett avtal saknas i regel 

konkreta rättsregler och istället används allmänna principer för tolkning. AvtL reglerar 

frågan om uppkomsten av ett avtal och förutsättningarna kring detta. Emellertid har 

denna används analogt vid avtalstolkning.102 Om nu AvtL i vissa fall kan användas analogt 

måste det klargöras vilka regler som är möjliga att tillämpa på det sättet. Ämnet för den 

här texten är ombudens potentiella påverkan på tolkning av avtal. Det blir därför 

naturligt att studera AvtL 32§ var lydelse och syfte ligger nära den fråga som här 

studeras. Förutom denna är även den s.k. generalklausulen i AvtL 36§ av synnerlig 

betydelse. I det följande kommer därför dessa två paragrafer studeras i ljuset av 

ombudens påverkan. 

 

 

5.3. Felaktig vilja och möjliga lösningar 

 

Dagens avtalsrätt har utvecklats och numera är förklaringsteorin förhärskande d.v.s. hur 

en normalt begåvad person skulle tolka förklaringen än den tidigare tillitsteorin.103  

Denna syn kan sägas leda mot en återgång av begreppet bonus pater familia, en god 

familjefader, från den romerska rätten. Detta är vad som tidigare i denna text 

                                                           
102 Lehrberg, Avtalstolkning, s 58f. 
103 A.a., s 21. 
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framställdes som en s.k. helhetsbedömning.  Med en sådan utveckling av avtalsrätten 

blir det också svårt att i moderna situationer använda lagrummen utifrån dess 

ordalydelse och syfte vid dess tillkomst eftersom den bygger på en idag inte använd 

tolkningsmetod. För att lösa denna svårighet har Grönfors och Dotevall uttalat två 

metoder, tolkning inifrån lagtexten och utifrån lagtexten.104 Genom att läsa lagen utifrån 

lagtexten sätter man den i ett modernt perspektiv och försöker i viss mån bortse från 

dess ursprungliga bakgrund. Detta skulle kunna öppna för en möjlighet att använda 

reglerna i AvtL på bredare front än vad som är fallet endast genom reglernas 

ordalydelser. Detta kommer göras nedan med utgångspunkten i de två ovan diskuterade 

typfallen av ombud i ljuset av AvtL 32§ respektive 36§. AvtL innehåller få regler som 

direkt riktar sig mot tolkning av avtal. Generalklausulen i 36§ är den som i störst mån 

riktar sig mot detta och 32§ är den paragraf som främst berör fallet då avtalsparten inte 

har förstått vad denne har avtalat om. 

 

 

5.3.1. 32§ - Misstagsförklaringar 

 

Vid avtalsslutande kan det ibland förekomma att det en part uttrycker som sin vilja inte 

är vad som faktiskt åsyftats. Detta är vad som i AvtL 32§ 1 st kallas förklaringsmisstag.105 

Typexemplet är att A erbjuder B att köpa något för X kronor men p.g.a. misstag uttryckte 

Z kronor. Lösningen på detta är ogiltighet av avtalet om B insett eller bort insett As 

misstag. Om så inte är fallet får A stå för misstaget. Endast vid s.k. befordringsfel i 32§ 2 

st är Bs onda tro ett rekvisit för att avtalet inte ska gälla. Möjligheterna att åberopa 

befordringsfel är emellertid rätt små då det endast är vid meddelande av 

viljeförklaringen genom bud eller med telegraf som regeln är tillämplig, i vart fall enligt 

dess ordalydelse. Paragrafens ordalydelse är ett gott exempel på hur tillitsteorin 

                                                           
104 Grönfors Dotevall, Avtalslagen, s 24f. 
105 Vahlén, Avtal och tolkning, s 20. 



45 
 

genomsyrar stora delar av AvtL.106 Vid ett första ögonkast kan 32§ synas passa mycket 

väl för den situationen att ombud inverkat på klientens uttryck. Framför allt om man 

beaktar det s.k. villfarelsemisstaget som kan utläsas ur regelns förarbeten.107 Emellertid 

blir det mer tveksamt när man ser vilken rättsföljd som följer av en tillämpning av 

paragrafen, nämligen ogiltighet av viljeförklaringen som helhet. Den kräver även att 

motparten är i ond tro för att vara tillämplig. Dessa faktorer skapar enligt min mening 

svårigheter vid en analog tillämpning. En analog tillämpning som består i att tillämpa 

tankegången vid tolkning av en avtalsklausul. Om en part p.g.a. misstag godkänner en 

viss klausul i ett avtal skulle en analog tillämpning av 32§ medföra att denne inte är 

bunden av den klausulen. Här uppstår emellertid svårigheter och de är flera.   

Ett problem är att rättsverkan av en tillämpning av 32§ är att inget giltigt avtal föreligger 

eller i vart fall att anbudsgivaren inte är bunden av det anbud denne angav. Redan detta 

påkallar ett nekande svar på frågan huruvida en analog tillämpning av 32§ som enbart 

tolkningsinstrument är möjlig. En regel vars rättsverkan är ogiltighet för avtalet i fråga 

blir med rätta svårtillämpad i andra fall. Samtidigt tyder regelns själva existens på att 

lagstiftaren har uppmärksammat möjligheten att man kan begå misstag. Syftet med 

regeln är att ett misstag från anbudsgivaren inte nödvändigtvis måste binda denne, det 

är den viljeteoretiska delen av 32§.108 Som nämnts ovan byggdes emellertid AvtL på 

tillitsteorins grund och detta stadgas i 32§ genom god tro-rekvisitet. Misstaget i 

förklaring kan inte godtas om mottagaren varken insett eller bort insett misstaget. Om 

32§ skulle kunna användas även vid tolkning, och inte bara vid ogiltighets av avtalet, vad 

blir då konsekvensen? Ska en klausul tolkas i enlighet med avsiktsavgivarens vilja, 

förutsatt att motparten insåg att motparten åsyftade något annat än vad denne 

uttryckte?109 Ett strikt tillämpande av en sådan ordning vore ett rejält kliv bakåt till ett 

mer viljeteoretiskt förhållningssätt. Om man istället tänker sig det av Grönfors och 

Dotevall förespråkade sättet att se lagen utifrån och samtidigt etablera den modernare 

                                                           
106 A.a., s 21. 
107 Förslag till Avtalslag, s 139f, se även Grönfors Dotevall, Avtalslagen, s 217. 
108 Vahlén, Avtal och tolkning, s 22. 
109 Jag bortser även här från de framträdande bevissvårigheterna. Se vidare ovan not 81. 
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förklaringsteorin kan man enligt mig kanske nå en annan slutsats. 110 Ramberg och 

Ramberg förespråkar att 32§ redan är konstruerad utifrån förklaringsteorin i och med 

öppning för vad mottagaren av viljeförklaringen ”bort insett” medan Vahlén anser att 

regeln mer utgör ett tydligt exempel på konstruktion enligt tillitsteorin.111 Jag ställer mig 

nog mer på Vahléns sida vad gäller synen på ursprungssyftet med AvtL 32§, emellertid 

ska enligt lagens förarbeten, detta uttryck inte förstås så att ett misstag aldrig kan 

beaktas utom när mottagaren varit i ond tro. Redan i lagtextens andra stycke medges 

situation när även en godtroende motpart inte kan kräva att avgivaren binds. Dessa 

befordringsmissatag är ju dock mycket sällan tillämpliga idag. Förutom detta andra 

stycke talar också förarbetena om situationer där gåvor och transaktioner med stora 

benefika inslag följs av misstag.112 Vid övriga fall ska däremot misstag inte kunna 

åberopas mot en godtroende motpart.113 Här menar jag, kan det finnas en öppning, 

lagstiftaren medger att det finns situationer där även god tro hos mottagaren kan 

möjliggöra ett att misstag godkänns. Om man förhåller sig utifrån lagen, enligt Grönfors 

och Dotevalls modell, och samtidigt har i minnet att det huvudfall AvtL baseras på, 

anbud/accept, idag är föga förekommande bör man kunna öka antalet tänkbara 

situationer där god tro lämnas utan avseende. Antalet möjligheter att sluta avtal är idag 

långt många fler än när AvtL skrevs, även om den inte ens täckte allt vid sin tillkomst. 

Därför borde inte heller en så pass viktig rättsregel, som 32§ ändå är, inskränkas till att 

endast behandla situationer aktuella för hundra år sedan. Nu ovan förda resonemang 

riktar sig endast till det Vahlén kallar oäkta villfarelse.  

För att nu lägga ovan förda resonemang till det syfte den här uppsatsen har så kan man 

beskriva det följande. Om man accepterar lagstiftarens tanke om att misstag kan begås 

och att detta kan påverka huruvida parterna verkligen är bundna till varandra borde det, 

enligt min mening, också kunna accepteras i en modern kontext som inte följer 

huvudfallet med enkla anbud och accepter. Eftersom dagens avtal många gånger är 

långa och komplicerade och dessutom ofta slutna genom förhandlingar där anbud och 

                                                           
110 Grönfors Dotevall, Avtalslagen, s 25. 
111 Ramberg Ramberg, Allmän Avtalsrätt, s 43 jfr Vahlén, Avtal och tolkning, s 23f. 
112 Vahlén, Avtal och tolkning, s 23. 
113 Förslag till avtalslag, s 140. 
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accepter flera gånger utbyts mellan parterna blir det onekligen svårt att säga vem som 

är avgivare och vem som är mottagare av viljeförklaringen. Även beträffande 

rättsföljden synes 32§ vara tämligen otidsenlig, i dess ordalydelse och ursprungliga syfte. 

Det kan förefalla något strängt att ogiltigförklara ett helt avtal för att, som exempel, ett 

misstag smög sig in i en klausul av kanske femtio andra. Istället anser jag att man bör 

kunna tillämpa 32§ som en tolkningsgrund för det fall att en part åberopar att en klausul 

ska tolkas på annat sätt än vad som uttryck i avtalet.114 Detta medför att avtalet inte 

ogiltigförklaras som om 32§ tillämpades rakt av men där ändå grundtanken med 

paragrafen bibehålls. 32§ innebär inte att tolkningen av avtalet måste läggas till den som 

i god tro mottagit den felaktiga viljeförklaringen.115 Vid ett sådant fall där tolkning måste 

göras borde det vara av betydelse hur misstaget har uppstått och då blir det av vikt att 

beakta huruvida avtalsparterna själva ingick avtalet utan yttre påverkan eller om någon 

eller båda använde sig av sådant ombud som är fokus för den här uppsatsen. Här kan 

man inta två ståndpunkter till en början beroende på om man anser att ombud utgör 

en, som jag kallar det, försvårande eller förmildrande omständighet. Med detta menar 

jag att ombudet kan utgöra en bevisningsaspekt för att ett misstag faktiskt skett och att 

den som begått misstaget faktiskt hade ett annat syfte. 

Dessa ståndpunkter hör delvis ihop med synen på tillräknande och reglerna om detta. 

Om man anser reglerna om tillräknande rimliga torde detta även leda till att ombudens 

påverkan godtas med negativ verkan för den som begått misstaget. Det blir med andra 

ord svårt att hävda misstag om man samtidigt svarar inte endast för vad ombudet vet 

utan även vad det gör. Denne får alltså ansvara för sitt val att anlita ett ombud. 

Tillräknandereglerna om mellanmäns kunskap är som visat i kapitel fyra tillämpliga när 

ombudet utgörs av en med fullmakt utrustad mellanman och även i vissa fall även när 

mellanmannens befogenhet är så pass snäv att denne endast deltar i avtalsförhandlingar 

utan möjlighet att själv ingå avtalet för huvudmannens räkning eller på annat sätt 

faktiskt binda denne. Om tillräknande sker för en sådan mellanman som endast 

förhandlar borde det inte vara orimligt att tillräkna även sådant ombud som med 

                                                           
114 Grönfors Dotevall, Avtalslagen, s 219. 
115 Vahlén, Avtal och tolkning, s 93. 
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rådgivning bistår sin huvudman. Den faktiska effekten torde bli densamma för 

huvudmannen och då borde även regeln fånga båda situationerna. Med detta följer då 

att även ett enbart rådgivande ombuds kunskap i vart fall i viss mån tillräknas 

huvudmannen. Detta skulle i sin tur leda till att även ett rådgivande ombud i vart fall 

försvårar möjligheten för huvudmannen att hävda misstagsförklaring p.g.a. sitt ombud. 

Med detta starkt tillitsorienterade synsätt skulle den omständighet att endera parten 

bistås av ett ombud försvåra för denne att hävda att en tvistig klausul bör tolkas på visst 

sätt eller i vart fall att denne inte förstått eller misstolkat hur den bör tolkas. Även om 

man vid tolkning av ett avtal bör se till vad parterna velat ingå, något HD klart stadgar i 

fallet HD T 980/14, skulle användandet av ombud inte kunna användas till stöd för 

huvudmannens talan utan snarare ses som ett motsatt bevisfaktum.116 Jag lutar åt att 

ett ombud i form av förhandlare eller rådgivare skulle, med hänsyn till de starka reglerna 

om tillräknande, ses som en negativ faktor även i fråga om tolkning av en tvistig klausul. 

Om en klausul får ett felaktigt innehåll eller i vart fall tvetydigt sådant borde den part 

som har ett ombud av det slag som är aktuellt i den här uppsatsen få likartade problem 

som om frågan gällt avtalsslut.  

 

 

5.3.2.  Error in motivis 

 

En ytterligare aspekt som kommer i kölvattnet av 32§ är frågan om villfarelse och 

potentiella konsekvenser när denna villfarelse har uppstått till följd av påverkan från ett 

ombud. Frågan om villfarelse och konsekvenserna därav är ett oklart område.117 I detta 

avsnitt behandlas det som Vahlén kallar äkta villfarelse eller error in motivis. Skillnaden 

mot ovanstående situationen i kapitel 5.3.1 är att avgivaren av misstagsförklaringen inte 

har misstagit sig om vad denne uttrycker utan om vad det uttryckta betyder.118 Det är 

                                                           
116 Intressant nog tyckts HD inte göra en objektiv bedömning av avtalet enligt den av Ramberg och 
Ramberg förespråkade förklaringsteorin, se Ramberg och Ramberg Allmän avtalsrätt s 42. 
117 Grönfors Dotevall, Avtalslagen, s 217. 
118 Vahlén, Avtal och tolkning, s 22. 
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ett misstag men ett misstag i, vad jag vill kalla, ett tidigare led. Om förklaringsmisstag 

uppstår mellan tanke och uttryck uppstår villfarelse i ett förstadium där tanken håller på 

att ta form. Det är enligt Vahlén frågan om ”ett psykiskt moment som kan ge täckning 

för uttrycksättet.”119 Därför överensstämmer också tanken och uttrycket. Detta gör att 

det inte är frågan om ett rent förklaringsmisstag120 men likväl till något som 

uttrycksgivaren inte avsåg eller skulle ha uttryckt om han haft en korrekt uppfattning. 

Det är dock frågan om en svår gränsdragning om vad som utgör det ena eller andra typen 

av misstag.121 Även i fråga om den faktiska viljeförklaringen är det inte helt enkelt att 

skilja situationerna åt. Vid tolkning av ett avtal är det ju i första hand parternas viljor 

som ska vara avgörande.122 För att skilja äkta från oäkta villfarelse rent praktiskt borde 

frågan man ställer sig bli vad som faktiskt är en viljeförklaring, eller kanske snarare, om 

en viljeförklaring under villfarelse är ett uttryck för vilja, egentligen. Om parternas vilja 

är det man strävar efter att utröna, går det verkligen då att anse att en utfästelse utgör 

en viljeförklaring om denna är beroende av en falsk omständighet.123 I svensk rätt saknas 

det en helt fastslagen definition av viljebegreppet.124 Detta gör ovanstående problem 

svårlöst. Tysken Ernst Zitelmann definierade viljebegreppet så som tudelad. Han skiljde 

mellan omedelbar och medelbar vilja där den omedelbara viljan betyder att man företar 

sig något och den medelbara viljan är anledningen till varför man gör detta vilket också 

kan kallas avsikten.125 Viljan blir alltså kombinationen av avsikten och genomförandet. 

Det handlar alltså om att söka åstadkomma att en viss följd inträffar genom ett visst 

handlande. Viljan utgörs av en sökt effekt eller rättsföljd och det är detta som bör 

utrönas när man talar om vilja.126 Om man strikt accepterar detta tolkar jag det som att 

uttryckssättet blir sekundärt till avsikten. Detta borde i så fall leda till slutsatsen att 

huruvida ett ombud är orsaken till villfarelsen i all väsentlighet är oviktig. Det är 

                                                           
119 A.a., s 56 med hänvisningar. 
120 A.a., s 34. 
121 A.a., 55. 
122 Grönfors, Tolkning av fraktavtal, s 30. 
123 Med falsk omständighet menar jag en omständighet som inte föreligger i verkligheten dvs. villfarelse 
om viljeyttringens sanna betydelse. 
124 Svensson, Viljeförklaringen och dess innehåll, s 17. 
125 A.a., s 17f, jfr Dotevall, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, s 64. 
126 A.a., s 20f. 
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fortfarande den avsedda effekten som är det viktiga och om denna inte överensstämmer 

med uttryckssättet är det irrelevant varför detta är så.127 Hur ett avtal eller en klausul 

slutgiltigt tolkas är emellertid inte endast en fråga för ena partens vilja. Som ovan visat 

tyder praxis på att det är en gemensam vilja man strävar efter att åskådliggöra, förutsatt 

att detta går att bevisa. Användandet av ombud skulle därför möjligtvis kunna ha en viss 

bevisverkan för att villfarelse förelegat och att ombudets huvudman skulle ha agerat 

eller uttryckt sig annorlunda om denne inte stått under ombudets inflytande. Det torde 

ligga i sakens natur att denna fråga främst aktualiseras när ombudet har haft en 

rådgivande funktion eller kombinationsfunktion om denne även företräder sin 

huvudman. Exempelvis skulle man kunna tänka sig en situation gällande den tidigare 

nämna integrationsklausulen.128 Detta är en klausul som inte är helt enkel att förstå sig 

på och vars konsekvenser möjligen inte är helt klara för avtalsparterna. Särskilt svårt blir 

det då denna typ av klausuler ofta läggs, tillsammans med andra liknande, som en klump 

i slutet av avtalet, s.k. boilerplates.129 Även om deras rättsverkan i svensk rätt är 

diskutabel kan de ändå i viss mån påverka hur domstolen bedömer ett avtal.130 Här 

skulle frågan om villfarelse eventuellt kunna bli aktuell. Även om det troligtvis är ovanligt 

skulle en part möjligtvis kunna hävda att klausulen kommit till genom villfarelse om dess 

betydelse och att därför ska lämnas utan avseende. Skulle det förhålla sig på det viset 

kan det vara av intresse huruvida den parten infört eller gått med på att i avtalen införa 

en integrationsklausul p.g.a. inflytande från ombud. Då integrationsklausuler torde vara 

standard i ex. de flesta byråers interna avtalsmallar skulle argumentet att klausulen 

infördes under inflytande, förslag eller påtryckning från ombudet därmed kunna stärkas. 

Huruvida detta får någon avgörande betydelse för klausulens giltighet är däremot 

tveksamt.  

 

 

                                                           
127 A.a., s 20.  
128 Se kapitel 3.4.2. 
129 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s 105. 
130 A.a., s 37. 
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5.3.3. 36§ - oskälighet 

 

Slutligen ska jag nu studera huruvida det kan ses som oskäligt enligt AvtL 36§ att ett 

avtal ska tolkas på visst sätt om det beror på en utryckt vilja som grundas på förhandlares 

försorg eller rådgivares inflytande över viljeförklararen. Den s.k. generalklausulen i AvtL 

36§ är en av få regler som direkt berör enskilda klausuler och dess ställning i det aktuella 

avtalet. Till att börja med måste man ta ställning till regelns omfång. Som diskuterat 

ovan bör man enligt mig, om man accepterar sättet att betrakta lagen utifrån, kunna 

tänka sig att, där det låter sig göras, ta vägledning av lagen även utanför dess egentliga 

område. Om man, genom att beakta lagen utifrån, kan ta ledning av AvtL 32§ vid 

tolkning av ett avtal som fått sin utformning p.g.a. misstag, så bör man med samma 

metod kunna ta leding av AvtL 36§ vid bedömning om en viss tolkning är skälig eller inte. 

Detta skulle jag anse ligger i linje med HDs bedömning i fallet NJA 2012 s 3 där domstolen 

klart uttalar att man vid bestämmandet av en klausuls innebörd bör söka utröna vad 

parterna från var sitt håll han tänkas ha gått med på. I det aktuella fallet, som rörde 

tolkningen av begreppet arbetsskada i en försäkring, slog HD fast att försäkringstagaren 

inte rimligen kunde ha avsett en tolkning som innebar att i princip alla skador var att 

anse som arbetsskador. Med en sådan tolkning skulle försäkringen endast bli verksam 

vid ytterst få tillfällen sett till vilken verksamhet försäkringstagaren ägnade sig åt och 

vilken försäkringen var tänkt att täcka. Man kan alltså enligt min mening se hur HD söker 

resonera sig fram till en tolkning som båda parter kan ha avsett. Även om HD inte explicit 

tar ställning till frågan om skälighet så anges det att ”Om sådana skador på anställda hos 

köparna av produkterna inte skulle täckas av en ansvarsförsäkring, skulle försäkringstagarens 

skydd mot ersättningsskyldighet för personskador vara starkt inskränkt. Det är inte en naturlig 

och rimlig tolkning av försäkringsvillkoren att försäkringstagarens skydd skulle vara begränsat 

på ett sådant sätt.”.131 Att något inte är rimligt och naturligt kan som begrepp ersättas med 

skäligt. HD gör alltså enligt mig en tydlig skälighetsprövning och konstaterar att en viss tolkning 

är att föredra i den situation som föreligger. Skälighetsprövning är alltså inte omöjligt gällande 

betydelsen av en klausul. Denna prövning skulle eventuellt kunna påverkas av om ett ombud har 

                                                           
131 NJA 2012 s 3, punkt 12 i HDs domslut. 
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varit inblandat. Om en klausul fått ett visst uttryck och detta kan sägas bero ha skett genom en 

förhandlares försorg eller genom inflytande från en rådgivare misstänker jag att detta skulle 

inverka negativt för den part som anlitat ombudet givet att man accepterar tillräknande även 

för förhandlare och rådgivare. I NJA 2012 s 3 var den aktuella försäkringen förmedlad av en 

försäkringsmäklare. Dessvärre berörde HD inte frågan då en lösning var möjlig redan efter en 

tidig skälighetsprövning. Hur HD skulle bedömt frågan kan jag bara spekulera om men jag tror 

att den[domstolen] i vart fall skulle beakta mäklarens inblandning.132  

 

 

5.4. Avslutande reflektioner 

 

Ett ombuds påverkan på utformningen av ett avtal och på hur dennes huvudman agerar 

och uttrycker sig kan många gånger vara avsevärd. Det uppdrag ombudet har och hur 

långt dennes befogenhet sträcker sig kan spela en direkt roll för hur ett enskilt avtal 

tolkas. Vad som torde vara klart är att ett ombud med en framträdande representativ 

roll och befogenhet att binda sin huvudman kan komma att tillräkna denne sin kunskap 

och sitt handlande. Detta i sin tur påverkar hur ett avtal kan komma att tolkas då 

huvudmannen kan anses ha utfäst sig om en viss betydelse eller accepterat sådan från 

motparten genom att ombudet låtit förstå detta. Även ombud som saknar sådana 

befogenheter att de kan binda sin huvudman kan ändå under vissa omständigheter 

aktualisera tillräknande och de konsekvenser detta ger. Att detta gäller ombud med en 

företrädande roll förefaller vara klart. Rådgivares påverkan är mer oklar men det går att 

argumentera för att även dessa ska kunna tillräkna huvudmannen sin kunskap. I vart fall 

om deras roll motsvarar en förhandlares i tillräckligt stor utsträckning. En viss orimlighet 

skulle annars kunna uppkomma då effekten för huvudmannen kan bli densamma 

oberoende om han anlitar en rådgivare eller en förhandlare med snävt skuren 

befogenhet. Den senare kan under vissa fall vara föremål för tillräknande. Det vore i 

                                                           
132 Jfr NJA 1986 s 596. 
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sanning märkligt om huvudmannen kan undslippa ansvar genom att inte låta ombudet 

tala utan själv sköta förhandlingen dock med ständig rådgivning. Svaret på den här 

frågan är emellertid inte självklart och argument kan höjas mot ovanstående påstående. 

Det skulle kunna leda till långtgående konsekvenser för den som rådfrågar någon vilket 

kan tyckas hårt. För att huvudmannen ska tillräknas viss kunskap från sitt ombud bör det 

i vart fall vara frågan om en situation där motparten haft en befogad tro att ombudet 

delgett sin huvudman den kunskap som denne behöver rörande det aktuella avtalet. 

Detta skapar en gränsdragningsproblematik som kan vara svår. Emellertid bör, enligt 

min mening, även rådgivares kunskap och insikter tillräknas huvudmannen. I vart fall om 

denne agerar i egenskap av sitt yrke. Den på denna följande fråga om hur man ska 

bedöma ett fall där någon bistår utanför sitt eget yrkesutövande lämnar jag obesvarad 

för domstol att ta ställning till. Det vore möjligen väl hårt att tillräkna huvudmannen all 

den kunskap hans gode vän advokaten har gällande en viss fråga om han rådfrågar 

denne i förbigående. Samtidigt innehar ju denne sin sakkunskap oavsett om han agerar 

under ett professionellt uppdrag eller inte. Här är det definitivt en svår gränsdragning 

som jag lämnar öppen för framtida domstolar att dra.  

 

Detta resonemang hänför sig till frågan om tolkning av avtal i konkreta fall. Användandet 

av ombud kan emellertid även anses ha betydelse försjälva grundsynen på hur avtal bör 

tolkas på ett mer generellt plan. Särskilt vad gäller synen på vad som ska utgöra grunden 

för tolkningen, den egentliga viljan hos parterna. Inte minst kan man hävda att 

huvudmannen riskerar att ge upp sin egen vilja p.g.a. den tillit ombudet ger sin 

huvudman i och med sin sakkunskap. Som Ingvarsson anför i sin kommentar till 

rättsfallet NJA 2012 s 3 är en ren språklig tolkning av ett avtal dåligt lämpad för 

ändamålet då en sådan förutsätter en verklighet som inte existerar.133 En rent språklig 

tolkning bygger på en noggrann genomgång av avtalet och alla eventuella situationer 

som kan uppkomma i och med det. Med den tillit som ombudet skänker sin huvudman 

torde ett sådant förfarande bli än ovanligare än det skulle vara mellan två helt 

                                                           
133 Ingvarsson, Juridisk tidskrift 2012 nr 2, s 432. 
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oberoende parter. Standardavtal enligt färdiga mallar får ibland utstå kritik för att de är 

just allmänna och att avtalsparterna tenderar att inte granska dem vart och ett för sig. 

Samma sak kan gälla den typ av standardiserade avtal man måste godkänna vid 

exempelvis registrering på en hemsida eller köpa av datorprogram. Ett sådant beteende 

att snabbt godkänna och acceptera dylika avtal torde rent av bli än lättare om avtalet 

presenteras av ett sakkunnigt ombud. Oavsett om detta ombud representerar en 

juridisk eller fysisk person finns det alltid en människa bakom och med det kommer 

också tänkande, kännande och tillit. Så även om ombudens påverkan på i ett enskilt fall 

kan tyckas ringa påverkar dem på ett högre plan synen på hur tolkningsförfarandet av 

avtal bör gå till. De utgör en liten men viktig bit av varför en ren språklig analys är omöjlig 

att hålla sig till och fortfarande nå rimliga resultat.  
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6. Källförteckning 

 

Offentligt tryck 

 Proposition 1915:83 – Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område  

 Proposition 1988/89:76 – Förslag till ny köplag 
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